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 שודַאל שידיי
 (ךוב-רוכזינ

 ןרובלעמ ןיא רעטנעצ רעשזדָאל ןופ ןבעגעגסיורא

 עילַאר טסיוא 1974 ןווּבלעמ





 /שזודאל שידיי
 קנעדנָא םעד טעמדיוועג

 יד ןופ

 עגעמוקעגמוא

 ןדיי רעשודָאל





 שזד ַאל שיד ײ

 טראווראפ

 זיא שזדָאל טָאטש רעד טעמדיוועג ךַאנַאמלֿא ןַא ןבעגוצסיורא ,קנַאדעג רעד

 טפַאשנַאמסדנַאל רעשיזדָאל רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ףיוא ןעמוקעגפיוא
 ןעמונעגנַא טָאה שטנווו רעד זיב ,רָאי 7 טרעיודעג רעבָא טָאה סע .1960 רָאי ןיא ךָאנ
 .ןעמרָאפ עלאער

 טייצ ךס א .ןגיוצרַאפ ךיז ןבָאה ךַאנַאמלַא ןופ רעטקַארַאכ ןגעוװ סעיסוקסיד יד
 רַאפ טאהעג טָאה עכלעוו ,דנאלסיוא טימ ץנעדנַאּפסערָאק יד ןעגנולשראפ טָאה
 רָאנ טָאה ןינעדנַאּפסערָאק יד .עילַארטסױא ץוחמ רעטעברַאטימ ןריברשוו וצ ליצ א
 רעשזדָאל ןופ גנופַאש יד "שזדָאל שידיי , זיא ,םורא יוזא .ןטכורפ טכַארבעג זייוולייט
 .ןרובלעמ ןיא ןדיי

 -םיזקע עקירָאי-20 ריא טנכײצענּפָא טפַאשנַאמסדנַאל רעשזדָאל יד טָאה 1973 ןיא
 ךיז טפַאשנַאמסדנַאל רעד ןופ טעטימָאק רעד טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ץנעט
 רַאפ ףליה ןוא ןטנַארגימיא ןעגנערבּפָארַא :יוװ ,םינינע ענעדישראפ טימ ןעמונרַאפ
 .סעיצוטיטסניא ץלַאקָאל ןוא לארשי רַאפ ןעגנולמַאזטלעג ;טייקיטעט-רוטלוק ;יײיז
 סָאד טכַארטַאב טעטימָאק רעד טָאה ןבַאגפיוא עטסקיטכיוו ץנייז ןופ ענייא רַאפ
 ןשידיי ןופ קנעדנַָא םעד ןטיהפיוא ;רעשזדָאל ןשיווצ טקַאטנַאק םעד ןטלַאהפיוא
 .רעניווונייא ענעמוקעגמוא עריא ןרעַאב ןוא ,שזדָאל

 ,ןעמרָאפ יד ןופ ץענייא רָאפ ךיז טימ טלעטש "שזדָאל שידיי, ךַאנַאמלַא רעד

 .עבאגפיוא ץקיזָאד יד ןריפוצכרוד

 .עטכישעג ןייז טימ ץילָאטש טציא ךיוא זיא ןוא ןעוועג זיא םוטנדיי עשיליוּפ סָאד
 ןגעק ,זיא עכלעוו ,טָאטש רעייז טימ ץלָאטש רעקינייוו טשינ ןענעז ןדיי עשזדָאל
 .ןלױּפ ןיא טָאטש רעטסערג טייווצ רעד וצ ןסקָאוװעגסױא ,לרוג ןופ ןליוו םעד

 ,טלקיװטנַא ךיז ןוא ןסקַאװעג םוטנדיי רעשזדָאל זיא ןעגנוגנידַאב ערעווש ןיא
 ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג ,ןשיטילַאּפ ןכייר םעד ןופ לייט א קידנּפַאש
 .ןדיי עשילוּפ יד ןופ

 עכלעוו ,תונורכז ןוא ןטעברא עלעניגירָא ןיירא ןעמוק "שזדָאל שידיי , ןיא

 ןבעל עשידיי סָאד ןוא ;ַָאטעג רעשזדָאל ;גירק ןרַאפ ןבעל ןשידיי םוצ תוכייש א ןבָאה

 .ןעגנוגנידַאב עשיליוּפ עקיד'המחלמ ךָאנ יד ןיא

 יד ןופ ןעמענ יד ןבירשרַאּפ ןענעז "רוכזי, :ךוב ןופ לייט ןרעדנוזַאב א ןיא

 ןרובלעמ ןיא ןעניווו עכלעוו ,ןדיי רעשזדָאל סָאװ --- דניירפ ןוא םיבורק ענעמוקעגמוא

 .ןקיביײארַאפ ןוא ןרעַאב םורַא יוזַא ןליוו ---

 .םוטנדיי רעשזדָאל ןופ ךוב-רוכזי סָאד ןייז וצ טשינ טרידנעטערּפ "שזדָאל שידיי;

 ןעניווװו עכלץוו ,רעשזדָאל יד ןופ רעייטשוצ רענעדיײשַאב ַא זיא "שזדָאל שידיי,

 ,עטנעָאנ ערעזדנוא ןרעַאב ןוא ,טָאטש רעזדנוא ןעקנעדעגרַאפ רימ .ןרובלעמ ןיא

 .ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןיא ענעמוקעגמוא

 עיצקַאדער יד טעװ ,טריזילַאער זייוולייט שטָאכ זיא ליצ רעקיזָאד רעד ביוא

 י"טימ יד ןופ טעברַא יד ןוא ,גנוגנערטשנָא ריא זַא ןטכַארטַאב "שזדָאל שידיי , ןופ

 .דוביאל ןעגנַאגעג טשינ זיא -- ךוב ןיא ךיז ןקיליײטאב עכלעוו ,רעטעברַא

 עיצקאדער יד





 טל ַאהני א

 ט ר ָא וװ ר ָא פ

 גנוקיטכערַאב -- טרעקיצ .א
 שזדָאל שידיי --- שרעק .י

 תומחלמ:טלעוו עדייב ןשיווצ -- שזדָאל
 : שזדָאל טָאטשמיײה ןיימ --- ינטורקָא .י

 ןליפָארּפ עשירַארעטיל --- ינטורקָא ,
 ' םיריוטקָאד עשידיי --- רענַאשזור .ה ר"ד
 .םע קנעדעג ךיא יװ -- שזדָאל -- יקסנישזָאגָאר .ש
 שורָאל ןיא םויזַאנמינ ןטייווצ ןראפ טכיל-המשנ א --  טרָאּפָאּפאר .י ר"ד ברה
 "רימזה , םייב עידוטס-רעטאעט רעשזדָאל יד --- רעגניזעלש .מ
 . ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןופ ןגוצסיוא --- גייווצרעבליז .מ
 רעטעברא-רעקורד עשיריי -- גרעבסדנַאל .י
 : םוטנריי רעשזדָאל --- ןאמרעמיצ .א
 יל) --= == -- טשינ גערפ --- ןאמרעמיצ .א
 (סקופ .ל .ח טיול) שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי
 (סולַאק ןַאפעטס) עסערּפ רעשילוּפ רעד ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי

 שודָאל ןברוח
 ָאטעג רעשזדָאל ןופ קינָארכ --- דובנעזייא .מ
 טבעלעג רימ ןבָאה יוזא - - טרעקיצ .א
 . . ָאטעג ןיא רעדניק -- רעניוו-סאלג עבש
 ָאטעג ' רעשזרָאֿפ ןיא ןבעל-רוטלוק סָאד -- רעווַאקלַאיב .מ
 ָאטעג ןיא רערעהדָאידַאר -- רעווָאקלַאיב .מ
 .טייסבעלשטנעמ יר ןרילרַאפ טשינ זומ ןעמ --- ןאמרעדיב .א
 6 .י6 = ר ןבעל ןרַאפ ףמַאק רעד --- גרעבנייוו .א
 ָאטעג רעשזרָאל ןופ ךעלדיימ 68 -- ןַאמלערעּפ-םולבנעזַָאר .ּפ
 ָאטענ רעשזדָאל ןיא דיי א --- ץימרעב .ה
 ןעגנונעכייצרַאפ --- ןייטשנרָאב ץינעג
 םאו בא דובכ בילוצ --- ןרָאהנייא .י
 : תונורכז עניימ -- אקסוועינשיוו .א
 קעװַא א ןעמַאלפ ןיא ןיא הברוח יד ךיוא ןוא --- גרעבנעזָאר .י
 : . רעדיל ייווצ --- גרעבנעזָאר .י
 (ריל) םייה עבורח ןיימ טולַאב -- ןבא .ה .וו
 רעבײרש-ָאטעג רעשזדָאל ייווצ ןופ תולרוג --- לניּפש .י
 אי א4 6 יא רעדיל ייווצ --- לגיּפש .י
 יקסנַאנזָאּפ .י ;רעניװ .ב -- רעכיב-גָאט ןופ ןגוצסיוא
 : רענישולאק .ב ;קיזומ ;(ריל) ...ןגער ...ןגער ...ןגער --- ברַאפנעזַאר .ח
 (ווָארעסיא עטנ) ָאקנעדָאלָאב רוד - - ןָאסעכאר .ב
 רענישולַאק .ב :קיזומ ;(ריִל) דימת-רנ - םילָאי יכדרמ
 (ךובלמַאז ןשיערבעה ןופ גוצסיוא) --- זדולב רץעונה רכזל

 המחלמ רעד ךָאנ -- שודַאל
 ,ֿנירק ןכַאנ --- יקסנישזָאגָאר .ש
 'שורָאל ןיא לָאמקנעד ןּופ 'עטכישעג יד -- לארשי-ןב
 (ןרובלעמ) םישודק ןָאילימ סקעז יד ןופ קנעדנָא םוצ לָאמקנעד

 ענעמוקעגמוא יי ףֿכל
 ה"ע רעבַאה (סקַאמ) והיתתמ
 ה"ע שריה (ךורב) המלש 'ר
 : רוכזי
 םימחר אלמ לא -- טרעקיצ ,א

 עטקיבייארַאפ ןופ המישר

 ליימ רעשילגנע





 שזודַאל שידיי

 ט ר ע קיצ .א

 גנוקיטכערַאּב

 רעטצעל רָאג רעד זעגע' =ףללב

 םומנדיי ןשיליוּפ ןופ רוד

 םעד טנכייצַאב טָאה סָאװ טייקשילרעטסיוא רעד ךרוד ןוא

 עטצעל יד קיטייצכיילג רימ ןענעז ,רוד דעזדנוא ןופ גנַאג ןצנַאג

 דניזענזיוה םענעבירעצ םעד ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ םישרוי

 םינּפ טמוק סָאװ דיחי א .םוטנדיי ןשיליוּפ ןסיורנ יוזא םעד ןופ

 ןלַאפַאב זדנוא זיא'ס סָאװ יד יוװ עפָארטסַאטַאק ַאזַא טימ םינָּפל

 ןָאזרעּפ ענלצנייא ןא .תמא םעד ןענעקיילראפ געמ ,ןטכענ טשרע

 ךרוד ערעזדנוא יו עידעגַארט אזא ןופ ןפיולטנַא וליפא געמ

 -טרָאװטנאראפ זיא דיחי א .טכיוועגכיילג ןקיטסייג םעד ןרילראפ

 ןופ טייצ רעטצענערגַאב רעד וצ ןוא ןסיוועג ןגייא ןייז וצ ךעל

 .ןבעל ןכעלנעזרעּפ םעד

 .ןגרָאפ ןכעלטכישעג ןופ ןפילטנַא טשינ ןעק 52 א

 םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ןעוועג זיא סָאד יו אזא ,ץוביק-סקלָאפ א

 ןעוו וליפא ךשמה ןשירָאטסיה ןופ ןרעוו טקעמענּפָא טשינ ןעק
 שיליוּפ טעװ ןנרָאמ .ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא סע טָאה שיזיפ

 ןעוועג סע זיא ןטכענ יװ טקנוּפ עטכישעגנ זיולב ןייז םוטנדיי

 ןטכענ ןשימאניד םעד ןשיווצ .תמא רעקידעבעל ,רעשימַאניד

 -ַארט רעטצעל רעד ,רימ ןעייטש ןגרָאמ ןכעלטכישעג םעד ןוא

 סָאװ רוד רעד ,הפוקת רענעגנַאגראפ רעד ןופ טנייה רעשינ

 תודע רעטצעל רעד -- רעטצעל רעד ,ליוװ רע ביוא ,ןייז ןעק

 רעד סרעדנוזַאב ראג רעבָא ,ללכב עּפָארייא ןברוח ןופ

 רעד .ןלױּפ ןברוח ןופ ןופיסוי רעד קיטייצכיילג ןוא והימרי

 ןזָאל ןענעק רימ .קידלרוג זיא'ר יו ףראש יוזא זיא לאווסיוא

 רעקיטפנוקוצ רעד ןעוו ,ןגרָאמ ןופ גנוצַאשּפָא רעד ראפ ץלַא

 ןיא סרעפטנע יד ךיז ראפ ןעניפעג ןזומ טעוװ רעקירָאטסיה

 רימ ,יוזא יו ןוא סָאװראפ ןכעלטכישענ ןופ טיריבַאל םעד

 ןוז עטצעל יד טצעזעג טשינ ךָאנ טָאה'ס ןמז-?כ רעבָא ןענעק

 ןריטָאנרַאפ שינעלייא סיורג ןיא ,ךיג ףיוא ,רוד רעזדנוא ןופ

 סָאװ ,טייקניימעגלַא יד עיפַארגָאנעטס ןוא ןפילגָארעיה טימ

 ןווּורּפ ןלעװ סָאװ יד רַאפ ?סילש ַא יװ ןעניד רעטעּפש לָאז

 ױזַא יו ןגערפ טעװ סָאװ ;שינעטער עסיורג סָאד ןדניבעצ

 -ָאילימ ןופ גנוטָארסיױא עלַאטָאט אזא ןעוועג ךעלנעמ סע זיא

 טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא גנולקיװטנַא רֶאי טנזיוט ןופ ןוא ןענ

 .רָאי ןבלַאה א טימ יירד ןיא םיוק ---

 .זדנוא טרעהעג לָאװסיױא רעד

 -ניא ןכעלנע ןַא ןופ רעכיב ערעדנַא ךס ַא טימ ךיילגוצ
 .סיוא ןבָאה רימ זַא ,רעפטנע רעד ךוב רעזדנוא זיא ,טלאה
 .ס'נופיסוי ןוא ס'והימרי ענעגייא ערעזדנוא ןייז וצ ןבילקעג
 ךיוא ןיא סָאד ןוא ?רונ רעזדנוא ןופ טַאטקיד רעד ןזיא סָאד

 טנעקעג טשינ ןבָאה רימ .תוירחא רעזדנוא ןופ טַאטקיד רעד

 ךיוא ןליו רימ רעבָא ,רוד רעזדנוא ןופ טייצ יד ןלייווסיוא

 .טייצ רעזדנוא וצ טייקירעהענוצ רעד ןופ ןפיולטנַא טשינ

 -נוא ןופ גָאט ןטצעל ןופ דנַאר םייב רעבירעד רימ ןעייטש

 ןלַאנגיס ערעזדנוא ןקיש ןוא עטכישעג רָאי טנזיוט ערעזד

 לָאמ סעכנַאמ טייגרעד סָאװ ןרעטש יד ןופ טכיל סָאד יװ

 ןשָאלרַאפ ןיא ןיילַא ןרעטש רעד יװ ,םעדכָאנ רֶאי טנזיוט
 .ןרָאװעג

 ןטנַאקַאבמוא ןַא וצ ןדער רימ זַא ,ךעלגעמ רשפא זיא'ס

 ןטקעריד ןייק ןענופעג טשינ ןבָאה רימ ?ייוו רַאפרעד ןגרָאמ

 רעד ןופ רענלעז ןגנוי ןרַאפ .רוד ןקיטנייה םעד ןיא גלָאפכָאנ

 םעד רַאפ ,לַאנַאקץעוס םייב טייטש סָאו יימרַא רעשידיי

 ןופ רעינישזניא רעדָא קרָאי-ינ ןופ רעלטפַאשנסיװ ןשיריי

 זיולב םוטנדיי ןשילוּפ ןופ גנַאגרעטנוא רעד זיא ,דַארגנינעל

 רוד ןננוי םעד רַאפ זיא קיניזטסּוװַאבמוא  .טײהנעגנַאגרַאּפ

 ךיוא ןטכענ ןייז ןבעלסיוא ל?יו סָאװ ןברוחה תיראש רעד

 סָאװ טסייג א ,לידבהל יו ,סעכעלריטַאנמוא סעּפע ,טנייה

 -רַאֿפ וצ ךעלריטַאנ זיא'ס .ור ןייז ןענופעג טשינ ךָאנ טָאה

 ןייטשרַאפ וצ ךעלריטאנ טשינ רעבָא זיא'ס ,טיוט םעד ןייטש

 רַאפ רימ ןענעז סָאד טָא ןוא ,והותה םלוע ןַא ןופ תוחור

 רַאפ טעוװ ,ןייז טשינ רעמ ןיוש ןלעוװו רימ ןעוו ,ןגרָאמ .ייז

 -כרודַא ןענעז רימ סָאװ ןעמענוצפיוא רעטכייל ןייז עקַאט ייז

 רעייז רַאפ ןבעגעג ןבָאה רימ רעייטשייב לפיוו ןוא ןעגנאנעג

 ןרעוו ןטסָאמענ טעװ ןנרָאמ .ךשמה ןוא םויק ןכעלקילנ רעמ

 רעד ןיא רעבָא טנייה ,םישעמ ערעזדנוא ןופ טייקסיורג יד

 ןופ זיוה שידיי ַא ןעיובפיואקירוצ טימ ןעמונראפ רוד רעגנוי

 טָאה סָאװ טסייג רעד רימ ןענעז טנייה ןוא רעגנייטש םעיינ א

 .ֹור ןייז ןענופענ טשינ ךָאנ

 -ַאנ ךיז ןעיצַאב וצ שטנעמ ןופ עבט רעד ןנעק זיא'ס

 -יזטסוװַאבמוא רעד --- ןופרעד .ןכעלריטַאנמוא םוצ ךעלריט

 טנייה ןריאוניטנָאק ןלעוו רַאפ רוד ןננוי םייב סױטשּפָא רעקינ

 .ןטכענ טריפעג ןבָאה רימ סָאװ ןבעל רענייטש םעד



 גנוקיטכערַאּב - טרעקיצ .א 0

 ךעלקילג ;?טרעוװו עשידיי עטלַא סָאד תמא זיא ךָאד ןוא

 ערעייז ןייז וצ אנקמ סָאװ טימ ןבָאה סָאװ ןרעטלע יד ןענעז

 םעד ןייז וצ אנקמ סָאװ טימ ךס  ַא ןבָאה רימ ,ָאי ,רעדניק

 ןלָאצ טסייה סע סָאו ךיוא ןסייו ריס רעבָא .רוד ןגנוי

 ןסיורג ַא טלָאצ רוד רעשידיי רעננוי רעד ןוא זיײרּפ-טולב א

 טלננַאר רוד רעגנוי רעד .קיטסיינ ןוא שיזיפ --- ןיירּפ-טולב

 רעגנוי רעד ;דיי םעיינ םעד ןופ גנוטלַאטשעג רעד טימ ךיז

 יד יֹוו טיירגענוצ רעסעב ךס ַא לעוטקעלעטניא זיא סָאװ רוד

 ךרדה תציפק ַא ןכוז ןסיוו ךרוד טווּורּפ ,תורוד עקידרעירפ

 דעכיג ךָאנ רשפא ןֹוא רוד ַא ןופ ךשמ ןיא םיא לָאז סָאװ

 טימ טלופרַאפ ױזַא ןייז לָאז סָאװ טלאטשעג רעד וצ ן ויפרעד

 -נריי שיליוּפ רעזדנוא ןעווענ זיא'ס יו ,טעטיטנעדיא עשידיי

 .רָאי טנזיוט ןופ ךשמ ןיא ךיז ןעוועמערופסיוא ךָאנ םוט

 ןיא לייוו ,גנַאגוצ רעייז ןיא טכערעג ןייז ייז ןלָאז יאולה

 .ןוקית ַא ןעניפעג ךיוא רימ ןלעוו טיײקצנַאנ רעייז

 -יִלֲאַּפ יד ןיא םיסקנמ עשיטַָאטש יד ןעייטש תובצמ יו

 :לטיּפַאק ןבלעז ןופ םינּפ רעדנַא ןַא -- ךוב סעדעי .סעצ

 ןטשרע ןיא .גנַאגרעטנוא -- ןוא גנולקיווטנַא --- םוקפיוא

 יז ןֹוא םוקפיוא רעד ןזא ,ןייז םיכסמ ןעמ ןעק קילבנניוא

 -ַאב טָאטש רעדעי רַאפ גנוקיטכערַאב ַא ןבָאה גנולקיװטנַא

 -נוא ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקענרַאפ ןענעז ייז ,רעדנוז

 -נַא רעבירעד ךיז ןבָאה'ס ןוא ןעגנוגנידַאב ענעדישרַאפ רעט

 תויה רעבָא .רערעדנַא רעד ןופ הליהק ןייא טלקיווטנא שרעד

 םעד ןריטָאנרַאפ סָאד ךָאד זיא םיסקנּפ עֶלַא יד ןופ רקיע רעד

 יד סָאװ וצ :עגַארפ יד קידנליו טשינ ךיז טלעטש ,ןברוח

 שירָאטסיה ןעמוקענ ךָאד זיא גנַאנרעטנוא רעד ?רעכיב עלַא

 .העש עקיצנייא ןַא ןיא

 -טסוליא וצ גונעג .רערעדנַא ןַא רָאנ זיא רעבָא תמא רעד

 עשידיי עטסערג ייווצ יד ןופ גנַאגרעטנוא ןופ ךּפיה רעד ןריר

 -- טָאטשמייה רעזדנוא ןוא עשראו :ןלױּפ ןיא םיבושי

 -עג טָארסיױא םוצ ריפניירַא רעד טָאה עשראוו ןיא .שזדָאל

 ץוחַא טָאה ָאטעג סָאד .טייקטרעטילּפשעצ ןופ ןעזסיוא ןַא טאה

 טעװַארּפעג ןבָאה סָאװ תוחוכ ערעדנַא טָאהעג טארנדיי םעד

 רעװעעשרַאװ ןיא דיחי רעד .ןבעל רענייטש םענענייא רעייז

 חוכ םעד טַאהעג ןוא ױזַא יו טסנוועג טָאה רע ביוא ,ָאטענ

 רעד טימ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהנֶא טנעקעג רע טָאה ,וצרעד

 יד ןוא 1942 ןופ גנולדיזסיוא עסיורג יד .טלעוו רעקידנסיורד

 םיתמ ןופ ךיז ןרעגלַאװ סָאד ,ץַאלּפנַאלשמוא ןפיוא ענַאל

 רעד ןיא ןלַאקָאל-טכַאנ יד ןיא סעקנַאילוה יד ןוא ןסַאג יד ןיא

 ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמ ץְלַא סָאד טָא -- טייצ רעבלעז

 ײלּפשעצ רעד טָא ןופ רעבָא .גנונעדרָאמוא עקידנעטשלופ

 סָאװ טייקינייא ןַא לָאמַא טימ טמאלפענסיורַא טָאה טייקטרעט

 דנַאטשּפיוא רעד ןעוו .ךיז וצ ןכיילנ ןייק טָאחענ טשינ טָאה

 -מעק יד ןבָאה ,ָאטענ רעוועשרַאו ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה

 טנזיוט קיסיירד עצנַאנ יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןגָאלשענ ךיז רעפ

 -רַאו ןופ גנאנרעטנוא רעד טָאה םורַא ױזַא .ןדיי ענעבילבעג

 ןצנַאנ ןטימ טזָאלענסיױוא ןוא דיחי ןטימ ךיז ןביוהעגנָא עש

 .ץוביק ןשיריי

 טקנוּפ ןעמוקעגרָאפ ןברוח רעבלעז רעד זיא שזדָאל ןיא

 ןיירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו ,גָאט ןטשרע ןופ טעמכ .ךּפיהל

 -רעייטשרָאפ א טאהעג רימ ןבָאה ,טָאטשמייה רעזדנוא ןיא

 -מטור םייח יכדרמ .קיטיידייוצמוא ןעוועג זיא סָאװו ,טפַאש

 .רעריפנָא יד ןעוועג ןענעז טארייב ןייז טימ ןעמאזוצ יקסווָאק

 םעד ןשיוטסיוא ןטימ .סרענָאז-העד ערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןיא טלעניַאטעג ףיוא קרַאמ ןשטייד

 רעד ןוא דיחי-ָאטעג םעד ןשיװצ טקַאטנָאק רעד קידנעטשלופ

 -ענרָאפ זיא ָאטעג ןופ ןעלדיזסיוא סָאד .טלעוו רעכעלרעסיוא

 ןעמ זיא רעגננוה ןופ .סעיצארטסיגער ןוא סעטסיל טיול ןעמוק

 "וה ןגעוו רעבָא ,ָאטענ רעשזדָאל ןיא ךיוא ןברָאטשענ עקַאט

 טשינ "רענַאיַאטענ  רענעפורעג-וזַא רעזדנוא טָאה טעקנַאיל

 טאהעג ָאטעג רעשזדָאל ןיא טָאה ץְלַא .ןעמולח וליפַא טנעקעג

 יו קעװַא ןדיי ןענעז ףוס םייב .ףֹוס רעד ץוחַא -- רדס א

 -נוזַאב רעדעי ןבעל רעייז טנװַאדענּפָא ןטלָאװ ייז יו ,םידיחי

 ןייק ןעמוקעגנ ןטרָאּפסנַארט יד ןענעז גָאט ךָאנ גָאט  .רעד

 טימ ןבָאה ייז ןוא גנולדיזסיוא רעטצעל רעד תעב וַאנעקריב

 .דליב עבלעז סָאד טכארבעג ךיז

 ןיא סָאג ןייא ןופ ןגָארטעג ךיז ןשטנעמ ןבָאה ָאטענ ןיא

 -ערג יד ןוא רעטייוצ רעד ןיא הריד ןייא ןופ ,רעדעדנַא רעד

 גָאט ןדעי .רעגנע ןוא רעגנע ןרָאװעג ןענעז ָאטעג ןופ ןצענ

 זיא ס זַא ,ןסָאלשַאב ןענָאזרעּפ ןוא תוחּפשמ ערעדנַא ןבָאה

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןעמ טָאה -- ןטראו וצ סָאװ ףיוא ָאטשינ

 טשינ וליפַא ךָאנ טָאה ?ייט עטסערג יד .גנולדיזסיוא רעד ןיא

 יו -- ןעגנַאנעג ןעמ ןיא ,טניימ גנולדיזסיוא סָאוו ,טסוװועג

 .ןענָאגַאװ יד טליפענסיוא ןבָאה סָאוו םידיחי

 טלדנַאהַאב ןוא טנכייצרַאפ טגנַאלרַאפ טייקשרעדנַא יד טָא

 -רַאֿפ טשינ לָאז רעקירָאטסיה רעקיטפנוקוצ רעד ידכ ,ןרעוו

 שרעדנַא רשפא  טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,ןעניימ ןוא ןרעוו טריפ

 רעמ .רערעדנַא ןַא ןעווענ טאטלוזער רעד טלָאװ ,"טלדנַאהעג

 רעד ןיא הליהק רעדעי ןופ ןכירטש עניימעגלַא יד ביוא ;ךָאנ

 -לצנייא יד ןענעז -- שרעדנַא ןעוועג ןענעז םוקמוא ןופ העש

 ןעועג ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא ןבעל-הליהק םעניא ןטייה

 -לצנייא יד טָא ,קיברַאפנדישרַאפ ןוא קיטרַאנדישרַאפ רעמ ךָאנ

 םענופ רעיוב ןקיטפנוקוצ םעד רַאפ לגיצ יד סע ןענעז ןמייה

 וצ .גנאגרעטנוא ןופ טייצ רעד ןיא םוטנריי שיליוּפ ;?טיּפַאק

 ַא יו רעייטשייב רעזדנוא ךיוא וצ רימ ןנָארט לטיּפַאק םעד

 -נוא ןגעוװו ןבירשעג ןיוש ןבָאה םידיחי ערערעמ .וויטקעלָאק

 -רעביא ןליו רימ .ָאטעגנ רעזדנוא ןנעוו ןוא טָאטשמייה רעוד

 ףיוא טקוקעגקירוצ טָאה סָאװ עסַאמ ַא ןופ גנַאלקּפָא םעד ןזָאל

 ןכָאנ -- רָאי קיצנַאװצ עכעלטע ןופ ןַאּפש ַא ךָאנ ,שזדָאל

 טָאה ןוא ןלױוּפ ןיא ןבעל-רענייטש ןשידיי ןופ גנַאגרעטנוא

 :עטכישעג רעד וצ טנָאזעג לָאמ טצעל ַא קילבקירוצ ןקיזָאד ןיא

 ;,שםרורב .םרלז יהי



 שרעק .י

 1 שודָאל שידיי

 שזרָאל שידיי

 ןשיווצ ןעניילּפ עקידמאז עטסיוו ףיוא
 אקנעשאי ןוא ַאקדול ךעלכייטמ יד

 ,1820 רָאי ןיא .שזדָאל :טָאטש עיינ א ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא

 יו ,ןרָאװעג טרעלקרעד שזרָאל זיא ,רעבמעטּפעס ןט18 םעד

 ךיז לענש .קינטסעימַאנ רעוועשראוו ןכרוד ,טָאטש-קירבאפ א

 םיבושי עקניניילק יד ןעגנולשעגנייא ןוא טיובעגרעדנאנרַאפ

 ןבילבראפ ךָאנ זיא ךַארּפשיגנַאנמוא רעד ןיא זיולב .םורא

 עקיזָאד יד סָאװראפ .ןעמענ ערעדנא ןוא זדרַאבושז ,יקליוו

 וצ ןעוועג הכוז ןבָאה רעטרע עקיּפמוז יד טימ טנגעג עטסוּפ

 יד .שינעטער א ןביילב ךעלניײשרַאו טעװ סקּוװ ןלענש אזא

 .ךעלכייט עקניניילק יד טצומשראפ לענש ןבָאה ןקירבאפ עסיורג

 -ומָאק א ןָא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןליוּפ ןיא טָאטש עטסגניי יד

 -סלדנַאה עסיורג עטלא יד ןופ טייז א ןָא ,ךייט-עיצאקינ

 -יליב יד אלימב ןוא טייקטסיוו יד אקווד זא ,ןייז ןעק .ןכַאילש

 1801 ןיא .לָאר עסיורג א ָאד טליּפשענ טָאה דרע רעד ןופ טייק

 זיא סע ןוא ןענישַאמ עשינַאכעמ טגָאמרַאפ שזדָאל ןיוש טָאה

 -טנַאה יד .רערעטשעצ-ןענישאמ יד ןופ טנוב א ןעמוקעגרָאפ

 .טנערוקנָאק ןכעלרעפעג א ןעזעג ןישַאמ רעד ןיא ןבָאה רעבעוו

 -טרעג ןָא ,ןַאלּפ א ןָא .שזדָאל ןסקָאװעגסיױא זיא ןוזּפחב

 ןעוועג ןענעז ןסָאג יד .ןצַאלַאּפ ןוא רעזייה ענייש ןָא, רענ

 רעיורג רעד .רעקראפ ןסיורג א וצ טסַאּפעגוצ טשינ ,לָאמש ,גנע

 .למיה םעד ןגיוצראפ טָאה סנעמיוק-קירבאפ יד ןופ ךיור

 -רעייפ יד ןופ ןעננילק סָאד ןוא ןקירבאפ יד ןופ סענעריס יד

 ,טָאטש רעד ןופ קיזומ יד ןעוועג ןענעז רעשעל

 ןוא) רעלָאמ ,רעקיזומ ןבעגעגסיורא שזדָאל טָאה ךָאד ןוא

 ןוא טלָאמַאב ,ןעגנוזַאב ןבָאה סָאװ ,רעביירש ןוא (עסיורג אקווד

 -ָאק ,ןברַאפ ,ןעגנַאלק ןופ טלעו א טפושיכעגסיוא ,ןבירשאב

 .תומולח ןוא ןעמיורט עלופריל

 1828 רֶאי ןיא ןענעז דרע רעטסיוו רעקיזָאד רעד ףיוא

 עכלעוו ,ןסקַאז ןוא ןרעייב ןקידתונכש ןופ ןשטייד ןעמוקעג

 -פיוא ןבָאה ייז .דרע ןוא סעיגעלױווירּפ עסיורג ןעמוקאב ןבָאה

 טנעָאנ ןעוועג זיא סע יא .ןקירבאפ-ליטסקעט עטשרע יד טיובעג

 ןצונ וצ טייקכעלגעמ א ןעװעג זיא סע יא ,"דנַאלמייה , םוצ

 .קרַאמ ןשיסור ןסיורג םעד ןטייקירעווש ןָא

 רעד ןיא ןָאטעגניירא ךיז ןדיי ךיוא ןבָאה טייצ רעד טימ

 ןבָאה ךעלטעטש עקימורא יד ןופ ןדיי יד .ירטסודניא-?יטסקעט

 רעיינ רעד ןיא ןענופעג ייז ןוא ןטייקכעלגעמ-הנויח טכוזעג

 ,טָאטש

 עשיריי סָאד ט?קיװטנַא ךיז טָאה קיטרַאנדישראפ ןוא ךייר

 ןופ סולפוצ רעקידרדסכ א ןעוועג זיא סע .שזדָאל ןיא ןבעל

 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא .ץניווָארּפ רעד ןופ ןשטנעמ עשינרענע עגנוי

 ןוא טיירב ךיז טָאה (1939 -- 1918) תומחלמ-טלעוו עדייב

 ,שיטילָאּפ ,ךעלטפַאשלעזעג-שידיי א טגייווצעצ קיבראפנדיישראפ

 .ןבעל-רוטלוק ןוא שימָאנָאקע

 ץוח) סאלקלטימ א ןופ ןענַאטשַאב זיא עסַאמ עשיריי יד

 ,טַאירַאטעלַארּפ ןעמערָא ןסיורג ַא ןוא (םיריבנ ערעסערג עקיצנייא

 רמוא ןוא טולַאב ןיא טרירטנעצנָאק ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 יילרעלא טימ ייר רעטשרע רעד ןיא ןעמונראפ ךיז טָאה ,טנגעג

 ןפיוא ןוא (.א .א שזַאטָאקירט ,ןקָאז ,יירעבעוו) טעברַא-ליטסקעט

 -לטימ רעשידיי רעד ייס .יירעדיינש ןעגנַאנעג זיא טרָא ןטייווצ

 סעיצוטיטסניא ןפַאש וצ טכוזעג ןבָאה רעטעברא יד ייס ,סָאלק

 ןוא רעכיזמוא יוזא .גנוציטשרעטנוא ןוא ףליה רעקיטייזנגעק ןופ

 ןבָאה סע  .עזַאב עשימָאנָאקע יד ןעוועג זיא ?יבַאטס טשינ

 ,סעסַאק ,ןענייראפ ,תורבח ,סעיצוטיטסניא ייר א טריטסיזקע

 רעקרעװטנַאה רעד ןיולב טשינ ןסָאנעג ןבָאה סע עכלעוו ןופ

 רעד ךיוא רָאנ ,רעלדנעה ןוא רחוס רעניילק רעד ,קינּפולַאכ ןוא

 .ייז וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה סָאלקלטימ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןיא טריזינאגרָא ךיז ןבָאה רעטעברא יד
 .ערעטיב ןוא ערעווש ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןקיירטש .ןענייראפ

 טלייטעג רעגאל רעכעלרעגריב רעד ךיז טָאה שיטילָאּפ

 טרינימָאד ןבָאה הליהק רעד ןיא .ןטסינויצ ןוא "הדונא , ןשיווצ

 ןטסינויצ יד ןבָאה םייס םוצ ןלַאו ייב רעבָא ,טייל-הדוגא יד

 שודָאל ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ טרילעּפא קראטש

 .ינויצ ַא לָאמעלַא טלייוועג ךיוא טָאה

 רערעוװוש א ןעמוקענרָאפ זיא סאגירעטעברא רעד ףיוא

 יד ךיוא .ןטסינומָאק יד ןוא "דנוב , ןשיווצ ףמַאק-ץנערוקנָאק

 עטיובעגסיוא טוג א שזרָאל ןיא טָאהעג ןבָאה ןויצ ילעוּפ עקניל

 ןעוועג .ךַאוװש ןעוועג ןענעז ןויצ יִלעוּפ עטכער יד .עיצאזינאגרָא

 .ןטסיכרַאנַא עּפורג עניילק א ןוא עקיגנעהּפָאמוא עּפורג א ךיוא

 -לָאפ יד ןענופעג ךיז ןבָאה ןרענַאל עדייב יד ןשיווצ

 -טנַאה יד ןיא סולפנייא ןסיוועג א טָאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסיק

 .ןזיירק-רעקרעוו

 -טנגנוי ערעייז טַאהעג ןבָאה ןעגנוגעװַאב עשיטילַאּפ עלא

 --עמוז א ןעמוק טנעלפ סע ןעוו .סעיצאזינאנרָא-רעדניק ןוא

 םרָאפינוא ןיא ,עכעלטנגוי ןסַאמ ןעז ןעמ טנעלפ תבש רעקיד



 שודַָאל שידײ - שרעק יי 12

 ןטלַאהוצּפָא טָאטש רעד רעסיוא ןיינסיורא םרָאפינוא ןָא ןוא
 .ןפערטנעמאזוצ

 -ייצ עשידיי עכעלגעט ייווצ ןענישרעד ןענעז שזדָאל ןיא

 רעשזרָאל , ןוא "טַאלבסקלָאפ (רעיינ רעטעּפש) רעשזדָאל , ןעגנוט

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ראפ ןרָאי עטצעל יד ."טַאלבענַאט

 -עּפס א טָאהעג "גנוטייצסקלָאפ , עשידנוב רעוועשראוו יד טָאה

 רעטעלבנכָאװ ןענישרעד ןענעז םעד ץוח .טייז רעשזדָאל עלעיצ

 ןעגנוטכיר ערעדנא ךיוא .ןויצ יִלעוּפ עקניל ןוא "דנוב , ןופ

 .ןבַאנסיוא עשידָאירעּפ ןבעגענסיורא ןבָאה

 ןשיווצ .עכיירלָאצ א ןעווענ זיא עּפורנ-רעביירש עשידיי יד

 רעד ןיא ןעמענ עטנַאקַאב רימ ןבָאה רעביירש רעשזדָאל יד

 ,ןָאסלענעצאק קחצי ,ןָאזרעדָארב השמ יו רוטארעטיל רעשיריי

 .א .א ?עניּפש והיעשי ,ןָאבַאר לארשי

 סיוא ךיז ןענעכייצ סע עכלעוו ןשיווצ ,רעלָאמ רעשזדָאל יד

 ,קיׂש רוטרא ןוא רעלדַא ?לקנַאי עטמירַאב טלעוו יד

 ןוא ןרָאיטקַא ךיוא ,לָאצ רערענעלק ןייק ןיא ןעווענ טשינ ןענעז

 רעביירש יד .טנָאמראפ שזדָאל טָאה ןשטנעמ-עמעהַאב םתס

 "ַאירָאטסַא  ןיא טלמַאזעג ןטנוװָא יד ןיא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא ןוא

 ןיא ,עקירעגנוה לָאמעלא ,רעביירש ןוא רעלָאמ ערעגניי יד ןוא

 ,סַאג ַאװָאינדולַאּפ ףיוא עפאק עקידכעבענ א ,"ןָאקנַאלקש רָאּפ ,

 -עב א לָאמא ,טליּפשענ רדסכ שזרָאל ןיא טָאה רעטאעט
 עכעלטע ןליּפש ןגעלפ בורל .סרעגרע ןא טּפָא וצ ןיוש ןוא סרעס
 עשיליוּפ סָאד ןעוו ,םישדח-רעמוז יד ןיא .קיטייצכיילג ןרעטַאעט
 ,(םישדח ייווצ) ביולרוא ףיוא ןעוועג זיא רעטַאעט עשיטָאטש
 ןעמענראפ ַאקסנימַאק אדיא רעדָא "עּפורט רענליוו , יד טגעלפ
 ןשידיי ןופ גנוריפפיוא עקיטכיוו ןייא ןייק ןעוועג טשינ .לַאז םעד

 ייר רעטשרע רעד ןיא ןרירוגיפ טשינ לָאז שזדָאל זא ,רעטַאעט

 -וקִא רעשטייד רעד ןופ ףוס םוצ .טעטש-ןלָארטסַאנ יד ןופ

 עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ,עיצַאּפ
 עסיורג סָאד טָאהעג שזרָאל טָאה ןלוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי
 ןייז טיול ייס סיורג ןעוועג תמאב זיא סָאװ ,רעטַאעט שיריי

 -ןַאלַאט ענייז טיול ייס ןוא רַאוטרעּפער ןייז טיול ,םענרַאפ
 ,ןרָאיטקַא עטריט

 -אעט ןשיריי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיירא זיא שזדָאל רעבָא

 סע רעטייל רעשירעלטסניק סנעמעוו ,"טררא, םעד קנאדא רעט
 ךענעה -- רעטייל רעשילַאקיזומ ,ןָאזרעדָארב השמ ןעוועג זיא
 רעטַאעט םעד ןופ .רענוארב יטנעצניוו --- רָאטַארָאקעד ןוא ןָאק

 .רעכַאמוש ןוא ןאנישזד :ןטסיטרא עטמירַאב יד סיורא ןענעז

 ףיוא טרָא קידובכב א ףיוא טלעטשעגפיורא שזדָאל ןבָאה ייז

 ,עּפַאמ-רעטאעט רעשידיי רעד

 ןזיירקמארד ערעייז טגָאמראפ ןבָאה סעיצאזינַאנרַא עלא
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 טננענ-עירטסודניא רעשזדָאל ַא ףיוא קילב ַא



 א אטא ראטה טעלער עי טא יי 13 שזדָאל שידיי

 ,(.א.א "ןעניגַאב , ,רעסישזער סלַא ןשטיווװָאקשָאמ טימ "רימזה,)

 ןוא עגיל-רוטלוק עשידנוב יד ,סרעטסעקרָא-ןילָאדנַאמ ,ןרָאכ
 .סרעטסעקרָאדזָאלב טָאהעג ךיוא ןבָאה ןויצ ילעוּפ עקניל יד

 רעד ןופ ןבעל ןיא טרָא ןייש א ןעמונראפ טָאה טרָאּפס

 יו ןענייראפ-טרָאּפס עשיטסאנמיג טריטסיזקע ןבָאה סע .טנגוי

 טשינ ןיוש .א .א "אבכוכ-רב , ,"ןרעטש , ,"ןרעטשנגרָאמ ,

 .ןבולק-?ָאבטופ ךס א ןנעוו קידנדער

 ןיא ,טסעמראפ ןשיטָאטשסיױרג ןיא ,קידנזיורב ,קיכָאק

 -טלעוו עדייב ןשיוצ שזדָאל ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעוועג

 .תומחלמ

 טָאה דנאלסור ןשירַאצ םוצ טרעהעג טָאה ןלױּפ גנאל יװ

 -נעהּפָאמוא ןיא .ירטסודניא-?יטסקעט יד ןסקָאװעג ןוא טילבענ

 םעד ןרילראפ ןבילוצ ןּפמורשעגנייא לסיבא יז זיא ןלױּפ ןקיג

 .רעביפ ןיא יו ןבעל ןעמונעג טָאה שזדָאל .,קרַאמ ןשיסור

 ,סיזירק א ?ָאמא ,ערעגרע לָאמא ןוא ןטייצ ערעסעב לָאמא

 -יפ יד טָא .קרַאמ-טלעוו ןפיוא עיצַאוטיס רעד ןופ קיגנעהּפָא

 ןבעל ןפיוא טקריוועג ןבָאה ןעגנורעדנע עקידרדסכ ,עקידנרעב

 .ןשטנעמ ןשיווצ ןעגנואיצאב יד ףיוא ,שטנעמ ןטושּפ ןופ

 ירד ןענעז ,סקווורעדנאנראפ ןופ ןטייצ יד ןיא ,לָאמא

 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנואיצַאב

 ,עטוג קינייוו רעמ ןעוועג ןקאילָאּפ ןוא ןשטייד ,ןדיי יד ןופ

 ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד ךיוא ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ םגה

 ךיז ןבָאה ןסיזירק ןופ םֹוקנֶא ןטימ רעבָא .ןסיוטשנעמאזוצ

 .טרעגרעראפ קרַאטש רעקלעפ יירד יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד

 עשיריי עקינייו יד ייב ,וועזדיו ןיא ןוא ןיקסנַאנזָאּפ ייב

 -עלאב עשיריי :אזא ןעוועג עיצאוטיס יד זיא ,ןקירבאפ עפיורנ

 עשטייד ,רעטסיימ עשטייד ,עטלעטשעגנָא-ָארויב עשידיי ,םיטאב

 .רעטעברא עשיליוּפ ןוא (רעשעלרעייפ) רעטכעוו

 לָאמנייק שזרָאל ןיא ןענעז ןעגנואיצַאב עשיליוּפ-שידיי יד

 ָאד ןיא ץנענילעטניא עשידיי יד .עטנעָאנ ןייק ןעוועג טשינ

 לייוו ,עשראוו ןיא יוװ ׁשיִליוּפ טרילימיסא רעקינייוו ןעוועגנ

 טָא ןופ לייט עסיורג א .טַאהעג טשינ עיצידַארט אזַא טָאה יז

 (עװקסָאמ שוריג) דנאלסור ןופ ןעמוקעג זיא ץנענילעטניא רעד
 -עיצאזינָאלַאּפ רעד ןוא ,ןלוש-רעטסיימ עשטייד יד ןופ רעדָא

 .רערעכַאװש א ןוא רעקידרעטּפעש א ןעוועג זיא סעצָארּפ

 ליפ ןעוועג ןענעז ןעגנואיצַאב עשטייד-שידיי יד ןגעקַאד

 ייוצ :ןרָאטקאפ ייר א ףיורעד טקריוועג ןבָאה סע ,ערעסעב

 רעייז ןטלַאהפיא טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטייהרעדנימ

 ךיוא יו ,עיצאזינָאלַאּפ ןופ םָארטש ןנעק טרַאננייא ןלַאנָאיצַאנ

 ,ןשטייד ןעוועג .ךיז ןקידנעטשראפ וצ רעטכייל טייקכעלנעמ יד

 ןעוועג ןיא טולַאב ןיא .שידיי ןקיסילפ א טדערעג ןבָאה סָאװ

 סָאװ ,רעמארק טריוו רעד ןוא עקניל רעשדלעפ רעד טנַאקַאב

 .תבש ףיוא ל?ברעק א ןנרָאבסיוא ןכש ןשידיי א טנעלפ

 רענרענ ךיז ןבָאה עּפורג עטריאוטיס רעסעב א יװ ןשטייד יד

 -עברא עשילױוּפ יד טימ יו סאלקלטימ ןשידיי ןטימ טרבחענ

 .ףרָאד ןופ ענעמוקעג בור'ס ,רעט

 ןלאוו יד וצ קָאלב א ןעוועג שזדָאל ןיא זיא ןרָאי עגנאל

 .ןעייטראּפ עשטייד ןוא עשידיי עכעלרעגריב יד ןופ

 טַָאהעג סָאה גנונעווַאבררעטעברא עשטייד יד ךיוא

 ייז ןענעז סלאפנרעי .רעשידיי רעד טימ ןטקַאטנָאק עטנעָאנ

 .ןטסילאיצָאס עשיליוּפ יד רעדייא ןדיי טימ ןעגנאגעג רענרעג

 ןעועג ןשטייד יד ייב ןיא עיצאזינָאלַאּפ ןופ סעצָארּפ רעד

 -םיונוצ ךיז ייז ןגעלפ קיטנוז ןדעי םגה ,ןדיי ייב יו רעלענש

 -טסירק רעד בילוצ ךָאד ,"רעדילסטַאמייה , ערעייז ןעגניז ןעמוק

 ןענעז ,(שילױטַאק ןעוװועג ןיא לייט א ?ייוו) ,עיגילער רעכעל

 .סעצָארּפ-עיצַאלימיסא םעד ןלאפעגרעטנורא רעלענש ייז

 ןבָאה טייצ-רעלטיה רעד ןיא סָאװ רעדנווװו ןייק טשינ

 -סקלָאפ סלא ןרירַאלקעד ךיז טנָאקעג ןקאיַלָאּפ עטכע ךס א

 -טיה ןופ גייטשפיוא ןטימ ."שיליוטאק שטיוד , רעדָא ןשטייד

 רעד ןיא ןעגנורדעגניירא לענש םס רעקיזָאד רעד זיא םזירעל

 -ורק עשימָאנָאקע עקידרדסכ יד קנאדא ,טפַאשלעזעג רעשטייד

 רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד בילוצ ךיוא יוװ ןסיז

 -יּפַאק יד טיירגענוצ טימרעד ןבָאה עכלעוו ,גנוריגער רעשיליוּפ

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ננוטָארסיױא יד ןוא ןשטייד יד יבנל עיצַאלוט

 עצנאנ יד טעמכ ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע

 -ראפ עקינייא זיולב .שיטסירעלטיה ןעוועג טפַאשלעזעג עשטייד

 עשטייד-שיטַארקַאמעד יד ייב ןבילבעג ןענעז ןדיי עטשטייד

 סָאװ ,קלח ןסיורג םעד ןקרעמאב וצ יאדכ זיא בגא ,ןבַאגסיוא

 ,לָאמא עסערּפ רעשטייד רעד ןיא טַאהעג ןבָאה ןדיי

 -רַאמניירא 1939 רעבמעטּפעפס ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 עטלייצעג יד ןופ ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא שזרָאל ןייק טריש

 ןעמאזוצ ןבָאה ןשטייד רעשזדָאל יד .ןטסישַאפ-טנַא עשטייד

 -סקלָאפ עקיטנעצָארּפ ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקַאילַאּפ יד טימ

 ןראפ ךָאנ .םורא םעד ןופ ןדיי יד טרילָאזיא ןבָאה ,ןשטיוד

 -מורא ןעוועג ןיוש ןדיי רעשזדָאל יד ןענעז ָאטעג םעד ןסילש

 .סאה ןוא האנש ןופ טנאוו א טימ טלגנירעג

 ןדיינשּפָא ןוא ךייר ןטירד ןיא שזדָאל ןרעדילננייא סָאד

 ןלױּפ ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקירעביא רעד ןופ ןדיי יד

 יד .ָאטעג רעשזדָאל סָאד טרילָאזיא קידנעטשלופ ןיוש טָאה

 -נסַאמ ןגעו טקַאפ םעד סיוא ןדיימס רעקירָאטסיה עשיליוּפ

 רעשזדָאל יד דצמ טייקשילוּפ ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןזייוו

 .ןקאילָאּפ

 טפול יד אלימב זיא ָאטעג םעד םורא רעפסַָאמטא אזא ןיא

 .קירנקיטש ןוא רעווש רעמ ץלא ןרָאװעג ָאטענ ןיא

 יז ןבָאה ,לַאטרַאוװק-ןדיי םעד ןפַאשעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 -ָאל יד .יקסווָאקמור םייח יכדרמ טמיטשאב ןטסעטלע סלא

 רעד ןופ רעבעגטַאר יד ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטייד רעשזד

 -ראפ עכעלרעניא יד טנעקענ טוג ןבָאה ,טכַאמדעיצַאּפוקַא

 רעבירעד ןבָאה ייז .טפַאשלעזענ רעשידיי רעד ןיא ןשינעטלעה

 עשידיי עכעלטרַאװטנאראפ ייר א טריטסערא ?כ2 םרוק

 -נאסקעלא ר"ד ,יקסנַאנזָאּפ בייל םייח) רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 -נעגרָאמ ףסוי ,שטיווָאקרעב ,יקסרעדנעלָאה .ַא ,סילָאגרַאמפ רעד

 רעד טימ .שטשָאנָאדַאר ןיא טרַאּפשרַאפ ןוא (.ַא.א רעלַאט

 -רעדיוו םעד טנפָאװטנַא ןשטייד יד ןבָאה ןיקסווָאקמור ןופ ףליה

 .ןענַאטשטנַא זיא רע רעדייא ,ָאטעג ןיא דנַאטש

 ףיוא גנונעפָאה ןופ ןייש א ןָא הסיסנ א ןעוועג זיא סע

 ָאטעג רעשזדָאל .טיוט רעכעלעמַאּפ א ,ןרעסעב םוצ ןעגנורעדנע

 רעדעי טָאה ענַאל אזא ןיא .סנטָאש ןופ הכולמ א ןעוועג זיא

 שממ ןעוועג טירטסיורא רעראטנוב רעדעי זיא ,דנַאטשרעדיוװ

 -ראפ ייז ןוא תועידידָאידַאר ןרעה ,ָאטעג ןיא קיירטש א .סנ א

 ןיא ןעמענ רימ ביוא ,ןטַאטנדלעה ןעווענ ןענעז -- ןטיײרּפש

 .ןרנעטשמוא ןוא ןעננוננידאב יד טכַארטַאב
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 רעשזדָאל ןיא דנַאטשרעדיװ רעד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 קרַאטש יוזא ערעדנא ףיוא ?ח ךיוא רשפא ןיא סָאד ? ָאטעג

 .סָאטעג עטריפרַאפ ןוא עטרילָאזיא

 ךיז ןלעטשנגעק ןיא ןענַאטשַאב זיא דנאטשרעדיוו רעד

 ,רָאלק ןיא סע .ןכיירנרעד טלָאװעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,סָאד

 -נערבמוא ןעוועג זיא קיטילָאּפ רעשיצַאנ רעד ןופ ?יצ רעד זא

 ןטָארסוױא טשרעוצ .ןצנאג ןיא קלָאפ עשידיי סָאד ןעג

 עּפָארייא-חרזמ ןיא םיבושי עשידיי יד ,םוטנדיי ןופ עזַאב יד

 ןבָאה ןעגנוננידאב - המחלמ יד .עקירעביא עלא רעטעּפש ןוא

 -םַאנסיוא ןריפוצנייא ןטייקכעלנעמ עלעמרָאפ עלא ןבעגנענ ייז

 קידנפורסיורא טשינ ,ןעגנונעדרָאראפ עלעיצעּפס ןוא ןצעזעג

 יד ןבָאה טייז רעטייוצ רעד ןופ .ברעמ ןיא עיצקַאער ןייק
 עמַאזטלאוװעג ןייק טשינ טננאלראפ ןעגננוגנידַאב-סגירק עבלעז

 ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןייק ןפורוצסיורא טשינ ,סעיצקַא
 ,ןטנָארפ יד ןופ תוחוכ ןעיצּפָא טגנַאלראפ סָאד ?ייוו

 -לופ ךרוד ןכיירגרעד וצ ?יצ רעייז טפָאהעג ןבָאה ןשטייד יד

 ,םורא םעד ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןרילָאזיא קידנעטש

 ןעוועג ןענעז ןעגנוצענערגַאב ענעדיישראפ ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג

 סָאד ייז זיא שזדָאל ךייש סָאװ .ןכיירגרעד וצ סָאד ןעלטימ יד

 ןטירד ןיא טָאטש יד ןרעדילננייא ךרוד ןעגנולעג קידנעטשלופ

 ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ ףליהטימ רעד ייב ןוא ךייר

 ,רעננוה רעד ןוא עיצַאלָאזיא יד .רעשטייד-בלַאה ןוא רעשטייד

 טפרַאדעג טָאה ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא רעגנוה רעשיטַאמעטיס רעד

 ,גנונעפָאה עדעי ןעמענקעווא ןוא ןביולג ,טומ םעד ןכערב

 -ּפִא סָאד ןייז ןפרָאדַאב טָאה ּפַאטע רעקידרעטייוו רעד

 -םיונעצ-גנע יד ייב ,םיקלא םלצ םעד ,טייקכעלשטנעמ יד ןעמענ

 בצמ א וצ ןריפרעד ייז ,ןדיי עזָאלטומ ,עקירעגנוה ,עטסערּפעג

 -עכערסיוא רעייז טיול ,טלָאזענ טָאה סָאד .תויח-בלאה ןופ

 ,ךיז ןעננערבמוא קיטייזנגעק א וצ ןעגנערב ,גנונ

 ,טרינַאלּפ יונעג .סיצַאנ יד ןופ ?יצ רעד ןעוועג זיא אזא

 יד טלייטעגרעדנאנאפ שידָאטעמ ,טעברַאַאב ךעלטפַאשנסיוװ

 .עיצקַא-"סגנוקינייר  רעקיזָאד רעד ןופ ןּפַאטע

 ןרילרַאפ ןנעק רעוועג ַא ןעוועג זיא םזימיטּפָא רעלַאערמוא

 עיצאזינַאנרַא ןופ ןעמרָאפ עלַא ךיוא .גנונעּפָאה יד ןוא טומ םעד

 ןוא עיצַאלָאזיא יד ןכערב ;?יצ ןייא טַאהעג ןבָאה ָאטעג ןיא

 עכעלרעדיוש יד ןיא ,ןעמַאר עכעלנעמ יד ןיא ןריזינאגרָא

 ןקילָאמא ןופ ךשמה א ,טעטיאוניטנַאק א -- ןעגנוגנידַאב

 ןבָאה ,עשיאייטראּפ יד סרעדנוזַאב ,עּפורג עדעי .ןבעל ןקיכָאק

 ,לָאמא ןופ לַאוטיר ןטיול טייקיטעט יד טריפענ ןוא טעבראעג

 -בָארּפ-טייצ יד ןופ קיִלבנָא ןיא קינָאל רעדעװטעי ןגעק טפָא

 ןעניּפש וצ ,ןיז א םעד ןיא ןעוועג ןזיא ךָאד רעבָא ,ןעמעל

 ,.ךשמה םעד

 ןוא גנודליבטסבלעז יד טליּפשעג טָאה לָאר עסיורג א

 יד טָאה ןעגנוננידאב עטסקידארומ יד ייב .טעברא-רוטלוק

 .ןזיירק-גנודליבטסבלעז ףיוא ןעמוקעג ןוא טנרעלעג ךָאד טנגוי

 זילב טשינ ןעוועג זיא עטרעגנוהענסיוא יד ןופ םולח רעד

 -ינאגרא יד .גנומענרעטנוא-רוטלוק א ךיוא רָאנ ,לפָאטרַאק א

 -רוטלוק טריזינאגרַא ןבָאה ,טַארנעדוי רעד וליפא ןוא ,סעיצַאז

 .ןפַאשעג רעטייוו ןבָאה רעביירש עשידיי .ןעננוטלאטשנאראפ
 -עטיל-טעלּפוק .נ .א יד טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סרעדנוזַאב
 טלדנַאהַאב םרָאפ רעשיריטַאס ףרַאש א ןיא טָאה סָאװ ,רוטאר

 .ןגַארפ עכעלגעט-נָאט יד

 רעטַאטשנַאמציל , ירד ןבענענסיורא טָאה טָארנעדוי רעד

 עשטייד יד ןעמונראפ ןבָאה ץַאלּפ בור רעד ּוװ ,"גנוטייצ ָאטעג

 ,לנדא ןעגנולייטוצ זייּפש יד ,ןעגנונדרָאראפ סיקסווָאקמור ןוא

 .םילודג ענייז ןוא ןיקסווָאקמור ןנעוו קינָארכ ?סיב א ךיוא

 ,ןבעל ןופ ןכייצ א ןעוועג זיא עקיטכיוורעדנימ סָאד וליפא רעבָא

 טסייג םעד זא ,ןזיוועג טָאה טייקיטעט-רוטלוק יד .טייקיטעט ןופ

 .ןכָארבעג טשינ ןעמ טָאה ןדיי יד ןופ

 .רעמענּפָא-ָאידאר יד טליּפשענ ןבָאה לָאר עסיורג א

 ןשטייד ראפ קערש רעקידנעטש רעד ןיא ,ןטלַאהַאב ,םייהעג

 ןוא סעיצידיוא יד טרעהעג ןעמ טָאה ,ייצילַאּפ רעשידיי ןוא

 ןענעז ייז ,תמא .טיירּפשראפ ייז געוו ןוויטַאריּפסנָאק א ףיוא

 טליפשעג ןבָאה ייז רעבָא ,ןסקאוועגסיוא ?סיבא געװ ןפיוא

 -נייא יד ןעוועגנ ןוא טומ םעד ןביוהפיוא םייב לָאר עלַאסָאלָאק א

 טימ גנודניברַאפ ,עקיטייזנייא --- ןרעיודאב םוצ ןוא -- עקיצ

 ,טלעוו רעקידנסיורד רעד

 ִּצ

 יד ןיא ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא טשינ טָאה שזדָאל

 ןיא ןוא ןרענַאל יד ןיא ךיוא ןדיי עריא ןופ תוחומ ןוא רעצרעה

 -ןיוו עקילייוטייצ יד ןיא ךיוא יו ,רעטרע-סגנוקישראפ יד

 יד ןיא ייס .דנאלסור ןיא סעצנעשזעב-םיטילּפ יד ןופ רעטרע

 -ראפ יד ןיא ייס ,ןרענַאל עשיסור יד ןיא ייס ,ןטעצַאק עשטייד

 -יָארטס , יד ןיא ךיוא יו ,/סעקלָאשָאּפ , יד ,רעטרע-סגנוקיש

 ,טלעק ןיא ןוא רעגנוה ןיא טכַאמשעג ןבָאה םיטילּפ יד ווו ,"סעק

 םייה רעקילָאמא רעייז ןופ ןורכז רעד ,שזדָאל טָאה םוטעמוא ---

 ןסָאלשעג ןעמ טָאה טפאשרניירפ .רעצרעה ערעייז ןיא טעילטעג

 ,ןרָאװעג שימייה ךיז זיא ןעמ ,?סילש-טפַאשנַאמסדנַאל ןטיול

 ,ריע ינב סלא טנעקרעד ךיז טָאה ןעמ ביוא ,ןפלָאהעג

 -עלגנַאר ןוא תוקיפס ןופ טייצ ןיא ,ןטונימ ערעווש ןיא

 -ענוצ טָאטש-םייה רעד ןופ גנונָאמרעד א טָאה ,ךיז ןיא ןשינ

 ,שזרָאל ,גנונעפָאה ןופ ?ַארטש א טימ טצילבעגפיוא ,טומ ןבעג

 ייב ,טיײלסדנַאל עריא ייב ןעוועג טשינ זיא ,שזדָאל עשידיי סָאד

 םיטילּפ ןוא עטקישראפ ,ןשטנעמ-רעגַאל ,סעקינטעצַאק יד

 טָאה ןעמ עכלעוו ,ךאז עטערקנָאק א רָאנ ,עיצקַארטסבַא ןייק

 -מוא ךיז טעװ ןעמ רעכלעוו וצ ןוא ןריולראפ קיליײװטייצ

 רערעווש רעד ייב ייס .ןקידנע ךיז המחלמ יד רָאנ לָאז --- ןרעק

 ךיוא יוװ ,ןעגנורידרַאבמָאב רעטנוא ייס ,ןרעגַאל יד ןיא טעברַא

 --- ריביס ןוא עיזַא ןופ ןעניילּפ רעדָא ,רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא

 ןעוועג ןוא ,טימעג ןיא ,רעצרעה יד ןיא טבעלעג שזדָאל טָאה

 ןעמיורט ןוא ןעננונעפָאה עֶלַא ןכלעוו ףיוא רַאּפשנָא רעד

 ,טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה

 רעסיוא ץלא .ןבעל ,םייה ,החּפשמ טיידאב טָאה שזדָאל

 יד רָאנ לָאז .ראמשַאק-המחלמ רעסיורג ןייא ןעוועג זיא םעד

 סָאד ןריאוניטנָאק קירוצ ןעמ טעוװ ןאד ןוא רעבירא המחלמ

 זיא שזדָאל ,1959 זיב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,ןבעל רעשזדָאל

 ...זיב ךאז עטערקנָאק א ,ליצ א ןעוועג

 -אק יד ןוא ןרָאװעגנ טיירפאב זיא שזדָאל ןעוו ,1949 זיב

 רעטעּפש ןוא רענלעז יד ייז ךָאנ ןוא ,עטשרע יד ,סעקינטעצ

 יד ,שזדָאל ייז ןבָאה עלא -- םיטילּפ ענעמוקעגקירוצ יד ךָאנ

 ליט א ,תמא .ןענופענ טשינ רעמ רענַאב רעייז ןופ טָאטש

 ךָאנ ןעמ טָאה ןבוטש לייט ןיא .ןענַאטשעג ךָאנ ןענעז רעזייה



 ופ שזד ַאל שיד יי

 רעבָא -- ןשטנעמ ענעגנַאנענקעװא יד ןופ םעטָא םעד טליפעג

 .ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז ןשטנעמ יד

 -ָאל עקיטציא בור רעד .ןענופענּפָא ךיז ןבָאה ענלצנייא

 ערעדנא ןופ ןעוועג זיא ,לָאצ ןיא עניילק א ,רעניווונייא רעשזד

 -- םייח א .םייה ןייק טשינ ךָאנ ןענעז רעזייה ,ןסַאנ .טעטש

 -ַאמערק יד ןיא קעווא ןענעז ייז ןוא -- ןשטנעמ ןענעז סָאד

 יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעדָא ,םישטנעיוושא ןופ סעירָאט

 םלוע -תיב ןשידיי ןסיורג ןופ ןוא ָאנמלעכ ןופ רעבירג עטלַאק

 .ןגעוו עשטייד ןוא עשיליוּפ עלא ףיוא ךיוא יוװ ,ןישירַאמ ףיוא

 ּצ

 רעטנעצ רעד ןעוועג שזדָאל זיא 1948 ןוא 1945 ןשיווצ

 .תוברוח ןיא ןגעלעג זיא עשראוו .,ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ

 ןזָאלבעג ןבָאה עיזעלשרעדינ ןשטייד ןיא ןטקנוּפ-ץעזַאב עיינ יד

 ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ןליוּפ בלַאה .טייקדמערפ ןוא האנש טימ

 ,הנכס א ןעוועג ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא ,דנאלסור ךרוד

 ,שזרָאל וצ טעילוטעג עלא ךיז ןבָאה .ןעניווו וצ ראפעג-סנבעל א

 ןעוועג זיא סע ּוװ ,ןעוועג בורח ןענעז רעזייה לייט א רָאנ ּוװ

 ץוש ןעניפעג וצ רעטכייל ,גנוניוו א ןעמוקאב וצ רעטכייל

 ,ןגעוו ףיוא ןדיי טעדרָאמעג ןבָאה סָאװ ,סעדנאב .ק .א יד ןנעק

 ,טריסַארג ייז ןבָאה שזדָאל ןיא ךיוא ,תמא .ךעלטעטש עלא ןיא

 טָאה סָאו ,טַארדַאװק ןטסערּפעגפיונעצ-ננע םעד ןיא רעבָא

 טליפעג ךיז ןעמ טָאה ,רעטנעצ ןיא ןסָאג עקינייא ןעמונעגמורא

 ,רערעכיז

 ןופ ננולקיװטנַא יד ןעגנַאגעג ןיא ןעגנוטכיר ייווצ ןיא

 .הפחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ שזדָאל ןיא ץוביק ןשידיי

 רעטנזיוט יד ראפ טקנוּפ-כנַאנכרוד א ןעוועג סע ןיא ?לכ םדוק

 ראפ ייס ,ןרעגַאל עשטייד יד ןופ ייס קירוצ ענעמוקעג ,ןריי

 -יפעג ,םיבורק ןכוז ןעמוקעגנ זיא ןעמ .דנאלסור ןופ םיטילּפ יד

 געוו םעד ןכוז ךיוא יו ,םייה רעקילָאמא רעד ןופ רכז א ןענ

 .רעטייוו

 ןבעל עשידיי סָאד יו ,שזדָאל זיא ןשטנעמ עלא יד ראפ

 לייט .םירבק עקילייה טימ םלוע תיב א ןעוועג ,ללכב ןליוּפ ןיא

 -ענ טשינ טָאה בור רעד רעבָא ,שירק ןנָאז וצ ןבילבעג ןענעז

 זיולב ןעװעג טשינ ןיא סָאד .ןימלע תיב ןפיוא ןבעל טלָאװ

 ךיוא רָאנ ,עטסטנעָאנ ןוא עטסרעייט יד ןופ תורבקה תיב א

 .ןעגנונעפָאה ןוא ןעמיורט ענעגייא יד ןופ םלוע-תיב א

 טָאה טיײקכעלטפַאשלעזעג עשידיי עטריזינאגרֶא יד

 -וטיטסניא ייר א ןשטנעמ עקיזָאד יד רַאפ טסניד ןיא טלעטשעג

 ןעמונעגניירא ןעמעלא טָאה גנוגעוואב עשיטסינויצ יד .סעיצ

 טָאה "החירב, עלַאגעלמוא יד ןענַאװ ןופ ,םיצוביק יד ןיא

 רעד ייס ,ןטסינויצ יד ייס .ןלױּפ ןופ ןדיי לייט א טריפענסיורא

 עקילייווטייצ טימ רעקיטַאּפמיס ערעייז טגרָאזַאב ןבָאה "דנוב,

 עשיטסינויצ יד ,ןעמייה-רעגעלטכַאנ ,ןכיק טנפעענ ,ןעגנוניווו

 ,ןשטנעמ יד ןפלָאהעג ןבָאה "החירב, רעד ךרוד ,סעיצַאזינַאגרָא

 .עזייר רעייז רעטייוו ןכַאמ וצ ,ןעוועג טיירג ןיוש ןענעז ייז ביוא

 ןשטנעמ לפיוו ןרעפיצ עיונעג ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז סע

 סָאװ ,ןדעי ראפ רעבָא ,סעיצוטיטסניא יד ךרוד ךרודא ןענעז

 ןעוועג סָאד זיא ייז טימ טקַאטנָאק ןקידעבעל א טָאהעג טָאה

 .רעמינּפ עיינ ןפָארטעג ןעמ טָאה ךוזאב ןדעי ייב .ןפָא ןוא רָאלק

 ןגרָאמ ןרָאלקמוא ןרַאפ דחּפ רעד ןוא ןבירטעג טָאה ורמוא רעד

 .ןלױּפ ןופ ןדיי יד ןופ ןפיולטנַא ןסַאמ א טגָאיעגוצ טָאה

 לעטָאה רעכעלדניירפטסַאנ רעפיורג רעד ןעוועג זיא שזדָאל

 רעיירפ רעד ןוא דנאלסור ןשיווצ טקנוּפ-גנַאגכרוד םעד ןיא

 -סינויצ יד ןעוו טקרַאטשראפ סרעדנוזַאב ךיז טָאה סָאד .טלעוו

 לַאנעל ,ןקיש וצ ןלַאנַאק יד טעברַאעגנסיוא טָאה גנונעוַאב עשיט

 -רעדניק יד ,לארשי ץרא ןייק םילוע ,לַאגעלמוא ךָאנ רעמ ןוא

 טזומענ ןבָאה ערעדנַא ,ןליוּפ ןופ סיורא לַאנעל ןענעז ןטלַאטשנַא

 ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןבָאה ל?יצ א רעבָא ,ןצענערג ןעלגומש

 ןיא קרַאטש סרעדנוזאב .ןענופענג ,עטשימעצ ןוא עטשיוטנַא

 ,םָארנָאּפ רעצלעק ןכָאנ ,1947 ןיא ןעוועג ןפיולטנַא-ןסַאמ סָאד

 ןיא םישזער רעיינ רעד ךיוא זא ,טקאפ רעכעלרעּפניישַאב רעד

 -רעד ,עיצארגימע יד טלייאענוצ טָאה ,ןצישאב וצ חוכב טשינ

 ןייק ןעמוקוצנא ננונעפָאה רעד טיט ,דנַאלשטייד ןייק לייוו

 .טלעוו רעיירפ רעד ןיא ןוא לארשי

 ןבילבענ םלוע ןקידנזיירכרוד ןופ לייט א זיא ךעלנייוועג יו

 -יובעג רעשזדָאל ןטלאהראפ ךיז ןבָאה לכ םדוק .שזדָאל ןיא

 -טייה רעייז וצ טייקנדנובעגוצ א טליפענ ןבָאה עכלעוו ,ענער

 טנוזעג ןופ תוביס ענעדיישראפ עכלעוו ,ןשטנעמ ןַאד ;טָאטש

 ערעדנַא .ןטלַאהראפ ייז ןבָאה ןטייהננעלעננַא-עילימאפ ןוא

 ןענעז עכלעוו ,ןרענַאל עשטייד יד ןיא ןרָאפ טלָאװעג טשינ ןבָאה

 טזומענ טָאה ןעמ ּוװ ,טרָא עקיצנייא סָאד טייצ רענעי וצ ןעוועג

 יד ןבילבעג ,ךיז טייטשראפ ,ןענעז סע .ןביילב טייצ עסיוועג א

 ,םישזער ןשיטסינומָאק םעיינ ןופ רעגננעהנָא עשיאעדיא

 ,טרעלקעג ןבָאה עכלעוו ,עלא יד ןבילבעג ךיוא ןענעז סע

 ללכב ןליױּפ ןיא ןבעל שידיי א ןעיובפיוא ךָאד טעוװ ןעמ זא

 לָאצ עקידננונעג א ןבילבעג ןענעז סע .טרפב שזדָאל ןיא ןוא

 -סיורא עלַאנעל סָאד טנָאזעגּפָא טָאה ןעמ ןעמעוו ,ןשטנעמ

 טייצ רעטעּפש רענעי ןיא ןיוש ייז ןענעז לאנעלמוא ןוא ןרָאפ

 ,ןָאט וצ סָאד ןעוועג חוכב טשינ

 ןטיונ יד טגרָאזַאב טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק רעשידיי רעד

 ,עציטש ןבעגעג טָאה ,ץוביק ןשידיי ןופ ןשינעפרעדאכ ןוא

 ,ענעמוקעגנָאשירפ יד זױה-ןטנַאירטַאּפער א טימ טגרָאזַאק

 טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ראפ .זיּפש ,גנודיילק ןכעגעג

 .ףליה עסיורג רָאג ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,ןענדרָאנייא ךיז

 יד ןופ ןעמוקעג ןענעז קעווצ ןקיזָאד ןראפ ןעלטימ יד

 ןופ סרעדנוזַאב ,סעיצאזינאוראספליה רענאקירעמא עשידיי

 .טעטימַאק-רעטעברא ןשידיי ןופ ןוא ?טניָאשזד,

 רעקיזָאד רעד ןופ זא ,ןרעו טנַאמרעד ייברעד זומ סע

 עטקישעגוצ יד .ןלוּפ ךיוא ןסָאנעג טָאה עציטש רעשידיי

 ,זירּפ ןלעיצעּפס א ףיוא טשיוטעגסיוא ןרָאװעג ןענעז ןרַאלָאד

 םעד ןוא זיירּפ ןלעיציפָא ןקיטשינ ןשיװצ ןענַאטשענ זיא סָאװ

 ייס ,הכולמ עשיליױוּפ יד ייס .רַאלָאד ןופ טרעוװו ןשיטקאפ

 -ספליה רעשידיי רעד ןופ ןסָאנעג ןבָאה ןקאילָאּפ ענעדיישראפ

 ןכאמראפ וצ רעטעּפש טרעטשענ טשינ ייז טָאה סָאד .טעברא

 -סיפנָאק ןוא עיצאזינאגרָא-שזַאנַאיּפש סלא "?טניָאשזד , םעד

 ייב סע ןעמענּפָא ןוא "טניָאשזד , ןופ ןדַאלקס עסיורג יד ןריק

 ןעוועג זיא ףליה יד ןעמעוו ראפ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 .טמיטשאב

 ,עליבַאטס א ןגרָאזאב סָאד ןעוועג זיא ףליה עטשרע יד

 ןעועג טקיטפעשאב ייברעד ןענעז סע  .הריד עקידנעטש

 ילעב ראפ .טמַא-סגנוניוו םייב עטמַאאב עשידיי עלעיצעּפס

 -אמ ןפיוק וצ תואוולה ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןענעז תוכאלמ
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 עלעיצעּפס א ןָאטעג טָאה סָאד .,ןעננוטכירנייא ןוא ןעניש

 .טעטימַאק ןשידיי םייב גנוליײטּפָא-עיצאזיוויטקודָארּפ

 ןענעז עיציזַאּפ עכעלטפַאשטריו עטסקיטכיוו יד רעבָא

 -טפַאשלעזעג ןופ ןסָאנעג ןבָאה ייז .ןוויטארעּפָאָאק יד ןעוועג

 ןעמוקאב םייב ייס ,ןענישַאמ ןעמוקַאב םייב ייס ףליה רעכעל

 טייצ רענעי וצ ןעמ טָאה קרַאמדץַאזּפָא ןא ןנעוו ,ןפָאטשײור

 ,ןגרָאז טפרַאדעג טשינ

 ךיוא זיא טייקיטעט רעכעלטּפַאשטריװ רעד טימ ךיילגוצ

 טעברא רעד ןיא .טייקיטעט-רוטלוק עטיירב א ןרָאװעג טריפעג

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,יד וליפא ,עלא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה

 טעברא-רוטלוק רעד ןיא ןעזעג ןבָאה רָאנ ,ןביילב וצ טכַארטעג

 -יטקא וצ ןוא ןייזטסנוואב ןלַאנָאיצַאנ םעד ןביוה וצ ?טימ א

 ןצנַאג םעד ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ךעלטפַאשלעזעג ןריזיוו

 ךעלטפַאשלעזעג ןייז וצ ןעגנווצעג ןעוועג דָאירעּפ-המחלמ

 ןעמ טָאה ןרָאי ןופ עינרענע רענעטלַאהַאב א טימ .קיטעטמוא
 .טעברַא-רוטלוק עסיורג ַא טיױבעגרעדנַאנרַאפ שזדָאל ןיא

 -ַאגרָא טָאה טעטימָאק ןשידיי םייב גנולײטּפָא-רוטלוק יד

 עשיטַאמַארד טריזינאגרא ,ןעננומענרעטנוא רדסכ טריזינ

 קעטָאילביב עשידיי עכייר ,עסיורג א טריפעג ,רָאכ א ,ןזיירק

 עשידיי יד ןטלַאהעגסױא ןצנַאגניא טפָא ,טציטשעגרעטנוא ןוא

 .ןרָאיטקַא ןוא רעביירש

 ןעוועג ןרָאיטקַא ןוא רעביירש עשידיי יד ראפ זיא שזדָאל
 -נייא ייז ראפ טנעקענ ןעמ טָאה ָאד .לארשיב םאו ריע ןא
 -אפ-ןטארעטיל רעד ןענופעגנ ךיז טָאה ָאד ,טנוװֶָא ןא ןענדרָא

 ןענעז ָאד ,"ןבעל עיינ סָאד , ןעננאנעגסיורא זיא ָאד ,ןייר
 ןענעז ָאד ,ןבַאנסיוא עשיאייטראּפ ענעדיישראפ יד ןענישרעד
 טנעקעג טָאה ןעמ ּווװ ,סעיצאזינַאגרָא עלַא ןופ ןבולק יד ןעוועג

 | .המשנ יד ןעמערַאונָא

 ךָאנ ךעלכיב עטשרע יד ןבענענסיורא טָאה שזדָאל

 -ַאמלַא רעטשרע רעד ןענישרעד זיא ָאד .המחלמ רעד

 -נייא יד ןעװעג זיא ָאד .ןייראפ-ןטארעטיל ןשידיי ןופ ךאנ

 רעד עשראוו ןיא טָאה רעטעּפש) יירעקורד עשידיי עקיצ

 עשיריי יד ןענופעג ךיז טָאה ָאד .(יירעקורד א טנפעעג "דנוב,

 ןדערּפָארא ךיז טנעקענ טָאה ןעמ ּוװ ,עיסימָאק עשירָאטסיה

 ,ץרַאה ןופ

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עיסימָאק עשירָאטסיה עשידיי יד
 ןבירשעגניירא טָאה ,29 סָאנ ַאשטיװַָאטורַאנ רעד ףיוא

 -נוא ןגעוו ןטנעמוקָאד יד ןעלמַאז םייב ל?לטיּפַאק קיטכערּפ א

 יד ןבָאה עיגרענע רעכעלדימרעדמוא ןא טימ .ןברוח רעזד

 ,ןאמרירפ ּפיליפ ר"ד ןופ גנוריפ רעד רעטנוא רעטעברַאטימ

 תודע תיבנ יד ןבירשראפ ,לַאטנעמולב .נַאמ ןוא שימרעק ר"ד

 רעשירָאטסיה רעשידיי רעקידרעטעּפש רעד .ענעטילעג יד ןופ

 רעד ןופ עיצקנופ יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,טוטיטסניא

 -עגסיוא טָאה ,קראמ רעב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,עיסימָאק

 ןופ ?ייט םעניילק א רָאנ -- סָאװראפ סייוו רעוו --- טצונ

 -יטעט-נאלראפ יד רעבָא .ענעטילעג יד ןופ ןעגנורעלקרעד יד

 -ענייב ליפ ןבָאה טוטיטסניא ןופ ייס ,עיסימָאק רעד ןופ טייק

 ןשידיי ןופ ןוויכרַא יד .ןברוח ןופ גנושרָאפ רעד וצ ןגָארט

 ,עטסכייר יד גָאט וצ טנייה ןענעז טוטיטסניא ןשירָאטסיה
 ןוא השודק ,הרובנ ,ןברוח ןופ עיצאטנעמוקָאד ךייש סָאװ

 .ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא

 עשיריי סָאד ןרָאװעג טבעלעגפיוא קירוצ זיא שזדָאל ןיא

 ייר א ןבעגעג 1949 ןיא ךָאנ ןבָאה ןרָאיטקַא עקינייא ,רעטאעט

 ,החּפשמ ןייז ןוא ןַאמּפיל השמ ןופ ןעמוס ןטימ ,ןטירטפיוא

 -עגנָא רעטַאעט סָאד טָאה ,אקסנימַאק אדיא ןופ רעטעּפש ןוא

 .ןליּפש וצ רעלוגער ןביוה

 םענעזעוועג ןטימ טרינָאּפסיד טָאה עיצאזינאנרַא עשידנוב יד

 ןופ ץרַאה ןיא ,2 אשטאראי ףיוא "ירַאשט , רעטַאעטדַָאניק

 ראפ טסַאּפעגוצ ןעוועגנ טשינ זיא לַאקָאל רעד ,רעטנעצ ןשיריי
 טשינ יוװ ןוא טיובעגוצ סעּפע טָאה ןעמ רעבָא ,רעטַאעט ןליּפש

 ןקיזָאד םעד טלעטשענ טָאה "דנוב , רעד .טנדרָאעגנייא ךיז זיא

 .ןטסיטרא עשידיי יד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ לאז

 ןסעיּפ ייר א ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז "?ירַאשט , ןיא

 .גלָאפרעד ןסיורג א רעייז טימ רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ןראפ טייקידנעװטױנ א ןעווענ זיא טרָאװ שידיי א ןרעה
 ןשיזיפ ןטימ קיטייצכיילג טלָאװעג טָאה ןעמ .םענעמוקעגקירוצ

 ,ןקיטסייג םעד ןליטש ךיוא רעגנוה

 עשידיי עטשרע יד טיירדענ ךיוא ןעמ טָאה שזדָאל ןיא

 ןוא ןאנישזד טימ ןעוועג ןזיא רענייא .ןברוח ןכָאנ ןעמליפ

 רעד ."קעוונעלעה , ןופ רעדניק עשידיי יד ןוא רעכַאמוש

 "ןֶא ןעמוק רימ , םליפ םעד ןעמוקַאב ןדרָאפ ןופ טָאה "דנוב,
 ןזיועג לָאמ עקינייא םיא ןוא עירָאטַאנַאפ-םעדעמ רעד ןגעוו

 .ךעלטנפע

 ןא ןבענענסיורא ךיוא טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד

 ,םובלַא רעד .שזדָאל ןבעלפיואקירוצ ןוא ןברוח ןנעוו םובלא

 -ילש יד ראפ לאירעטַאמ-עדנַאגַאּפָארּפ א ןעוועג זיא ,טרימליפ

 ןיײּפמאק רעיז תעב טעטימָאק ןשידיי ןלארטנעצ ןופ םיח

 .עקירעמא ןיא

 -פיונעצ טעטימָאק ןשידיי םעד ןעננולעג ךיוא זיא סע

 לָאמנייא טשינ .,רעכיב עשידיי ענעפרָאװעצ עלַא ןעלמאז

 -החּפשמ ןעניפעג רעכיב יד ןופ ןעלווַָאט יד ףיוא ןעמ טנעלפ

 ןופ ןעמוקַאב ןַאמ ?דנעמ רעביירש רעד טָאה טָא .סעקינָארק

 ןעוועג ןענעז סע ןעלווָאט סנעמעוו ףיוא ,ךוב א רעטלאווראפ

 ןיא םיבורק ענעמוקענמוא ענייז ןופ סעטַאד יד ןבירשראפ

 טימ טרעכיירַאב ,קעטָאילביב עקיזיר עקיזָאד יד .,שזרָאל

 םיוק טימ נָאט ןקיטנייה ןזיב טריטסיזקע ,עקירעמא ןופ תונתמ

 .רענעייל ןינמ א

 ,לוש עשידיי עטשרע יד ןעוװעג ךיוא זיא שזדָאל ןיא

 ךיוא זיא שזדָאל ןיא .טעטימָאק ןשידיי ןופ ןטלַאהעגסיוא

 ףיוא לוש עשיערבעה עקיצנייא ןוא עטשרע יד ןענַאטשטנַא

 טציטשעג טשינ טעטימָאק ןופ זיא יז .סָאנ עווָאינדולַאּפ

 .ןרָאװעג

 ןופ רעטנעצ ןיא ןסַָאנ עטלייצענ ןופ טארדַאװק א ןיא

 -ליפ ןייז ןיא ןבעל עשידיי סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה טָאטש

 ,לָאמא יו טייקיברַאפ

 -עסייר ןוא ןעיירעגנירק יד ןעוועג ךיוא ןענעז ,לָאמא יו

 ןיוש רֶעבָא ,סעיצאזינאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ יד ןשיוװצ ןעייר

 -כיוו יד ןעמונעגמורַא טעמוא ןַא ןוא רעיורט ַא טָאה טלָאמעד

 עקיטיונמוא סָאד ןעזענ ןבָאה ייז .רעוט עטסנרע ןוא עקיט

 טָאה סָאד .ןטכענ רעזדנוא ןופ םירבק יד ףיוא ךיז ןסיירמורא

 סָאװ ,גנורעטנענרעד א וצ ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא טכארבעג

 סע תעב ןעוועג זיא יוזא ,ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ ןבענעג טָאה

 ןשרָאפוצסיױוא עיסימָאק רענאקירעמא-שילננע יד ןעמוקעג זיא

 -עד א ןעננַאגעג זיא סע ,?ארשי ענונב ןריי יד ןופ גנוניימ יד
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 .ןטסינויצ טשינ ןוא ןטסינויצ ,ןעײטרַאּפ עלא ןופ עיצַאנעל

 ןדיי רעטנזיוט טלמַאזרַאֿפ ךיז ןבָאה ?לעטָאה דנַארג , ןרַאפ

 ,םָארנָאּפ רעצלעק ןכָאנ ןעוװעג זיא ױזַא ,ןעגנורעדָאפ טימ

 ןרילבַאטע וצ ןעדוי רעד ןופ סולשַאב םעד תעב ןעוועג זיא ױזַא

 .הכולמ עשיריי ַא

 טעברַא-רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא שער רעד

 ןופ גנוטלַאשכיילג יד ןעמוקענ זיא סע זיב ןטלַאהעגנָא טָאה

 ןיא) עיצַארגימע-ךסַאמ יד טָאה טייז ןייא ןופ .ןבעל ןשידיי

 -ענסיורַא (המחלמ-טייקיננעהּפָאמוא ,ץלעק :;ןּפַאטע עקינייא

 עשירעפמעקילַאנָאיצַאנ יד ןופ ויטקַא םעד דנַאל ןופ ןגיוצ

 ןבָאה רעטייווצ רעד ןופ ןוא ("דנוכ , ןוא ןטסינויצ) ןעננוטכיר

 -עט עשידיי עקידנעטשבלעז עדעי טרידיווקיל ןטסינומָאק יד

 יד טכַאמרַאפ ןבָאה ייז .ןעננוטכיר ערעדנַא יד ןופ טייקיט

 ןוא טריזינומָאק ,סעיצוטיטסניא עשידנוב ןוא עשיטסינויצ

 סעיצַאלוגער עיינ יד .ענעבילבענרעביא יד טעטלַאשענכיילג

 ומָאק יד ןופ טכיזפיוא-לָאּפָאנָאמ א רעטנוא טלעטשעג ןבָאה

 ןרָאװעג סע זיא זייווכעלסיב .ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד ןטסינ

 .טריזינָאנַאק ןוא ןּפמורשעגנייא

 עשיריי סָאד ןקיטשרעד וצ ןעוועג רעווש זיא סע רעבָא

 ןסיורג ַא ןטילענ טָאה סע שטָאכ .ןבעל עכעלטפַאשלעזענ

 עויטקַא-לַאנָאיצַאנ יד ןופ רָאפסױרַא ןבילוצ סולפּפָא-טולב

 עלַא טימ טוװּורּפעג ענעבילבעגרעביא יד ןבָאה ךָאד ,ןטנעמעלע

 "עג ךיז טָאה ןעמ .טייקיטעט עשידיי ַא ןטלַאהוצנָא ןעלטימ

 -דמערפ רעד ןוא טלעק רעד בילוצ ןטייווצ םוצ רענייא טעילוט

 ףיוא טקוקעג םורק ןבָאה ןניוא עכעלטנייפ ליפוצ .םורַא טייק

 זיא ןקילב-האנש ערעייז רעטנוא ןוא "טעברַא רעשידיי, רעד

 .ןּפמורשעננייא ןבעל עשידיי סָאר

 .ןעגנַאנעגרעטנוא זיא שזדָאל עשידיי סָאד ,שזרָאל

 .עשרַאװ ןייק טריפעגרעבירַא גנוטייצ עשידיי יד טָאה ןעמ

 .רעטַאעט סָאד ,ןייראפ רעביירש םעד ,יירעקורד יד ךיוא יוזא

 ןיא דליב סָאד ןיא ןבילבענ זיא שזדָאל ןופ סָאװ ץלא

 .טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןורכז





 - שודאל

 ץדייב ןשיווצ

 תומחלמ-טלעוו
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 שורָאל טָאטשמייה ןיימ

 ןשידיי א יו שזדָאל ןגעוו ןביירש
 טניימ רעטנעצ ןשירעפעש

 ,ןקיאורמוא ןַא ןופ "עיפַארנָאיב , עקיברַאפ ,עלופ יד ןביירשנָא

 טייטש טוה רעד לייוו .ןעועג ןסיורג ןטבעלעג וויסנעטניא

 -נוא ןַא ,ןעלצרָאװ ענייז זיב רעטעילַאמסרַאפ ַא ,רעטעקַאנ ַא
 סע ןעק רעוו זיא .םערוטש ןקיליורנ ַא ןופ רענעטינשעגרעט

 סָאד רעדָא ,שידק ןטרעהעגמוא ןַא ןקיטייװסיוא ןדייס ? ןָאט

 הקושת רעד טימ טסירטעלעב רעד רָאנ ןעמענרָאפ ךיז טעוו

 ןפוא םושב לַאפ םעד ןיא זיא סָאװ ,ףָאטש ןכעלטכישעג רַאפ

 -רערעדליש ַא ןופ ןטענק ןזָאל ךיז לָאז'ר זַא שיטַאטס טשינ

 הלוכ ןיא ,ןעקנעדענ רימ עכלעוו ,שזרָאל סָאד ;רעלייצרעד

 ןעוועג הכוז טקעיבָא רעכעלטכישעג ַא יװ זיא סע .קימאניד

 ַא וצ ,ןינב ןקידרעטעּפש ַא רַאפ םייל וצ ,סעקינָארכ וצ רָאנ

 זיא סָאװ שזדָאל עשידיי סָאד ךיוא ױזַא ,דליב שיטעטניס

 ריא ןיא ןרָאװעג ןטינשראפ ןזיא ןוא בושי רעגנוי א ןעוועג

 רעד ףיוא ןלַאפענ -- קילנמוא םוצ ןיינפיוא ןכעלטנגייא

 -ייש יד ףיוא טרעקַאלּפעצ ךיז טָאה סָאװ תועשר ןופ הרקע
 ןופ ןכייצ ןרעטנוא עיצַאזיליװיצ רעטסיינ רעד ןופ סרעט

 ןופ שזרָאל טייטש דניצַא .רעמַאה ןוא ּפרעפ ןוא ץיירקנקַאה

 ןשיריי ןָא ןוא ןריי ןָא עטליוהעגסיוא ןַא טננוי רעזדנוא

 .חוכ ןקידנריריּפסניא

 טקעטיכרַא רעד .וויטָאמ רעטריצילּפמָאק ַא זיא שזדָאל

 ,עיידיא ןייז רַאֿפ קנַאדעג ןקידנריניפעד םעד טסיזמוא טכוז

 -עצ ןייז טלנילפַאב טנעמָאמ ןכעלקילג א ןיא טָאה עכלעוו

 רע זַא ןזיועגסיוא וליפַא ךיז טָאה םיא ;ןוימד ןטרעביפ

 ןייז ןופ גנוריזילַאער עשירעטסיימ יד ,ייבענ סָאד ןיוש "טעז ,

 טייקכעלסריוו רעד ןיא .ןעמרָאפ עכעלנעמ עריא ןיא עיידיא

 םענופ רענייטשלקניו יד לּפענ ןיא לָאמ וצ ןרעיוה רעבָא

 ,טנעמַאדנופ

 וויטַאמ רעכעלנייּפ רעד .ערעמיכ עקיסיואכרוד זיא'ס ,ןייג

 -- ןייז-טשינ ןופ ךשוח ןיא ןעקנוזראפ טשרע זיא --- שזדָאל

 .ןײזטסּוװַאב ןשידיי םעד ,טימענ ןשידיי ןרַאפ

 יד ןיא רעטכעט ןוא ןיז ענערָאװעג ל?וצינ עריא ןופ ןורכז

 טימ .ויטקעּפסרעּפ ענעגיױצענרעדנַאנרַאפ ףיט א ךָאנ טָאטש

 -לרניש טימ ,רעכער-יורטש טימ ענרעצליה ,עשלטעטש רעזייה

 עטריזַאב סרענייטש-סנבעל ,עשידיי ןטקעלַאיד ךס ַא ,רעכעד

 ןעגנובעלרעביא עכעלקנעדרענ ,ןעגנורַאפרעד עכעלטכישענ ףיוא

 -רעביא ךיז ךעלדנע ןבָאה סָאװ ,סעיצידַארט עטבעלעננָא ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ליטס ַא ,ליטס ןקיטרַאננייא ןַא ןיא טכָאקעג

 /ןיא ,תמא

 -ַאטיּפַָאק-גני רעד ןופ לניט ןקיזיר ןיא טקיטלַאטשעגסיוא

 רעזדנוא :ןסענרַאפ טשינ רימָאל .טָאטשסיױרג רעשיטסיל

 -לַאירטסודניא ןופ ןווייה יד ףיוא ןניטשענפיוא זיא שזרָאל

 ןופ ןטניוװ-סנַאסענער ענעבירטעג קיטעּפמיא יד ןופ ,עיצַאז

 ןבָאה סָאװ טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ רעקילדנעצרָאי עטעּפש יד

 -רַאפ סע טָאה גָאלוצ ןיא .עּפָארייא-ברעמ ןופ ןגָארטעג ךיז

 -ער רעד ןופ טייקננוי רעקידנגערנָא רעד טימ ךיוא טקעמש

 -נע עקיטנורנ ןופ הרושב יד טכַארבעג טָאה סָאװ ,עיצולָאװ

 ,רעטייו רעד וצ נעװו ַא טנפעעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנורעד

 טימ ,ןטייקיינ טימ טסָאלעג טָאה סע .טלעוו רעטנַאקַאבמוא

 טימ טפַאשננוי רעלופתודוס סטָאטש רעד ןופ ךיוא גָאזוצ

 .לנילפ ענעמונעגרעדנַאנופ טיירב עריא

 -עד ןבָאה ןצניװָארּפ עשיליוּפ עטזָאלרָאװרַאפ יד ןופ ןריי
 -וצ רעד ןיא טקיטסעפטנורגַאב ךיז ,שזדָאל וצ טנעענעגנ טלָאמ

 טשרעקָא זיא סָאװ טָאטשסיורג רעקידנקערשּפָא ןוא רעקידנגָאז

 רעד ןופרעד) ףלעוו עקידנרעיול טימ ,דלַאו רעדליוו א ןעוועג

 לייט ןרעכייר ,ןטסטלע םעד רַאפ עקליו ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא

 טרעגַאב יז ,גָאט ןדעי טימ טבעלַאב טרעוו יז .(טָאטש ןופ

 .ןקירעגנוה םעד טיורב טמעטַאב טיג יז ןוא טנעה עשישטנעמ
 טיילעמערָא עשידיי יד טנגעגַאב סָאװ עפש רעד ןופ העומש יד

 ךיוא שזדָאל ןייק טקָאל ןקירבַאפ ןופ טָאטש רעיינ רעד ןיא

 רעד ןופ ןליפַא ןוא ןילָאװ ןופ ;עטיל רענסָאּפ רעד ןופ ןריי

 ,ייסַאר רעקידתובחר

 טקעװעג ,עיגרענע עשישטנעמ טריזיליבָאמ טָאה שזרדָאל

 ןופ קנַאדעג ןשירעפעש ןופ האצמה יד ןוא וויטַאיציניא יד

 שזדָאל טָאה ףושיכ א רעטנוא יװ ;ןדיי ןעמָארטש עסיורג

 רעטשטנעבעג ראפ קלאפ ץנַאנ ַא טרָא ןַא ףיוא טלמַאזעגנייא

 טשינ זיא סע רעכלעוו ראפ ,גנונעפָאה רעקילַאװק ראפ ןוא ימ

 ןכוז וצ טַאהעגנ טייצ ןייק טשינ טָאה'מ ,ןיינ .ןעמַאנ ןייק ןעווענ

 | .ןעמָאנ ןסיטכיר םעד

 ןיא) שזדָאלסיױרג ןופ םוקפיוא רעד זיא טסיזמוא טשינ

 ךותב לפרעד ןפרָאװרַאפ ַא ןעוועג יז זיא עירָאטסיהערּפ ריא

 ןרענָאיּפ עריא ןופ גנוווש רעד ןוא (סעטָאלב עפיט ןוא דלַאװ

 -רעטעּפש ןיא זיא עכלעוו ,עדנענעל טימ ןרָאװענ טבעװעגמורַא

 רעשיפרָאד רעד .םישעמ ןיא ןרָאװעג טרָאװרַאפ ןרָאי עקיד

 -עג ,ןרָאװעג הלודנפ הלוע זיא יקסנַאנזָאּפ לארשי רעלדנעה

 ןוא ןקירבַאפ עקיטכעמ טימ ;ןצַאלַאּפ טימ טַאנגַאמ א ןרָאװ

 רָאלקלָאפ ןיא .תונידמ רעביא ןעגנולקענ טָאה סָאװ בוט םש ַא
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 -טנָאיַאמ יד תוכיישב ךעלטרעוו ןוא ןכיילנרַאפ רעבירַא ןענעז

 .יקסנַאנזָאּפ ,דיילקעז םעד ןופ ןעוטפיוא יד ןוא סעק

 עשיזעלש יד ןופ תורישע יד ןסקאוװעגסיוא זיא יו טשרע

 ןוא סלצנייה יד ןעוו ,רוד ןקיטפאה-השעמ םענעי ןופ ,ןשטייד

 יז טימ ,ןדיי טיס םידידי שממ ןרָאװעג ןענעז סרעלבייש

 טרעשַאב רעבָא זיא !םינומדק ןופ עשימייח טימ יו טרעקרַאפ

 טדנעלרַאפ טָאה סָאװ רעייפ ַא ןעמוקעג -- ךָארב א ןרָאװעג

 יד טָאה טייצ ןופ גנַאג ןיא .לצרָאו ריא טימ עדנעגעל יד טָא

 -עג ןיא עקַאט ,ךרַאמ ןוא שיילפ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאטש

 -שיסַאלק םעד ,דיי רעשזדָאל ןטסּוװַאבלױװו םעד ןופ טלַאטש

 ןסייר ןייז ,ןעוט ןכעלדימרעדמוא ןייז טימ ּפיט ןטמערופעג

 -כיירגרעדמוא יד ןענַאּפשוצרעבירַא ?לעוטקעלעטניא וליפַא ךיז

 דיי רעשזדָאל רעד ;ןטנָאזירָאה עטנעָאנױמכ יד ןופ טייקכעל

 עטנַאּפשעגנָא דימת טימ טנכייצעגסיוא ךיז ךעלמענסיוא טָאה

 ןבירשעגניירַא ךיז ראפרעד ,גנוווש ןקיטסיינ טימ יוװ ןלוקסומ

 ותלוכי יפל .תורוד ןופ שינעכעדענ ןיא וטפיוא ןטסנרע טימ

 ,שודָאל רענעי ןופ ןעמָאנ םעד טקיבייארַאפ קידריוו רע טָאה

 רעמ זיא -- ןוא טקריװעג ,טריטסיזקע ,טרעג זיא סָאװ

 !ָאטשינ

 -ַארגָאעג א רָאנ ןדיי ראפ ןיא שזדָאל עקיטשרָאקַא יד

 -נָא זןיא סָאװ טייקדמערפענּפָא ןופ ףירנַאב ַא ;ןכייצ רעשיפ

 רעד זיולב אמעט יאהמ ,טעטילַאטורב ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעג

 טקעװ ,ןייזטסּוװַאב םעד טבָארנעצ סָאו ,ייו ןופ ןכייצנעק

 ןרעטנוא ךָאנ טייטש 1974 ןיא שזדָאל .ןורמוא ןשטשוטמ

 ןטימ טקערש שזדָאל עקיזָאד סָאד ;1939 טסבראה ןופ ןכייצ

 -ייב עטדנעשעג יד ּוװ ,ןימלע תיב ןטרעטשעצ ַא ןופ רעווילג

 יד ,ָאי .ןעלמיה יד וצ יירשעג ןקידדחּפ ַא ןרעה ןזָאל רענ

 קרַאמ סרעיינ ןוא טולַאב ,טָאטשטלַא ריא טימ שזדָאל הליהק

 טביירט סָאװ יינעטסיוו עשיינ א ,עכעלנייּפ א ןבילבענ ןיא

 -ענכרוד ,ךַאװש-רוכיש ןרָאװעגנ זיא סָאװ דיי םעד ךיז ןופ

 נָא םיא טָאה יאדמשא רעד ןכלעוו טימ ,ןייּפ ןופ סנטָאש

 דניז ענענייא יד טימ םָאה סָאװ ענערָאװעג דנילב ַא .טשױּפ

 שזדָאל ָא-יד טזָאל ,טייקדנילב ריא ןופ רכש םעד טנידרַאפ ךיז

 ךיז וצ ןעילוט ןדיי .םהרבא ערזמ רעדניק עריא קיטלינכיילנ

 ענעזעוועג יד --- שזדָאל ךָאנ טפַאשקנעב יד ,שינעכעדעג ןיא

 ,עטמעשראפ ןוא

 ּצ

 ןכָארבעצ זיא דליב סָאד .שזדָאל שידיי ןייק רעמ ָאטשינ

 יד ןריאורטסנָאקער .ןכעטש סרעטילּפש ענייז ןוא ןרָאװעג

 ןעמ ןעק ןָאפ םעד !ךעלנעממוא ?ענעזעוועג יד טפַאשדנַאל

 ,זדנוא ןיא ןעלמיוו ןבראפטנורג ענייז ,ןלעטשפיוארעדיוו רשפא

 -נעטיוא רעלופ רעייז ןיא עשירעשזדָאל יד ,רעטכיל יד רעבָא

 וצ ןבעלוצפיוא ךייש טשינ זיא'ס ?ןעגנערבקירוצ טייקשיט

 -ערָאה סָאװ ,יעלקַאטנַאש ןוא ָארג ןופ סעמאגביוטש יד לָאמ

 ןרילָאק איד ןוא ;טבעוװענסיוא ןבָאה טנעה עשידיי ענשַאּפ

 ןטימ ייז ןצלַאזעגכרוד ,דליב ןפיוא טריטקעלפער טלוב ןבָאה

 סרעגניזפיוה ןופ ןעגנַאזעג ףיוא טלפכענ ,סייווש ןשישטנעמ

 טימ סעיצַארטסנַאמעד עשיכיטס ןופ זיורבעג םעד ףיוא ןוא

 ןריצודָארּפער ,ןבָארגסיוא רעדיוו ץְלַא סָאד --- רענעפ עטיור

 ןיוש ןעמ ןעק ןרַאוסעסקַא עקיזָאד יד ?טרָאװ ןרעטכינ ןיא

 ,תמא .קנַאדעג םענופ עטעלַאּפ רעד רַאפ ןגירקסיורַא טשינ

 שזדָאל סָאװ וויטקעּפסרעּפ רעד ןיא ץענרע טרעיוה דליב סָאד

 ןופ ןיײזטסּוװַאב ןיא ףיט טבעל ,זדנוא ןיא טצנַאלפרַאפ טָאה

 ןיא ,ריד ןיא ךיז יז טנעװַאב לָאמ וצ .םימותי עדימ עריא

 יד ךָאנ ךיז ןעעז רעטלוב .ןטלַאטשעג ענַאמוט ןיוש טימ רימ

 ּפָא ןכליה רעכַאוװש ...רעמ ןרעגַאב רימ סָאװ יד ןופ ןטעוליס

 ןטָאזעגוצ ךעלביל ןעוועג ןענעז רימ עכלעוו וצ ןעננַאלק יד

 -קנעב רעקירעטיצ טימ ...טפאשדניק זדנוא ןופ נעט יד ןיא

 ייז ןוא עטנעַאנ ,עשימייה ןעמענ וצ ןנב רימ ןענענעג טפַאש

 ,ןעננַאלקרעדי ,ןשינעעשעג טימ ךעלצראה ךיז ןריאיצָאסַא

 טימ טּפינקעג ,ןדנובענ ץלַא סָאד טרעוו ;ןעגנונָאמרעד

 .ּפעק ערעייז רעביא סָאװו למיה םעד ןוא ןעגנולדנַאה ,ןשטנעמ

 ּצ

 ּוװ ,שינעפיט יד ןבָארנּפָא ןופ ?יפעג סָאד זיא שינַארט

 -ַאב ךיז קיבינטיירב ױזַא טָאה סָאװ ןבעל ַא ךָאנ טעּפישז סע

 טנַאּפשעג שידיי ,שישטנעמ טָאה סָאו ,עדנעגעל טימ ןטפָאה

 תולוק-ילוק טימ טרעמָאי שזדָאלןברוח .סיפ ענענייא ףיוא

 טָאה סָאװ עדנענעל רעד טָא ןופ ןרעוו ןטינשרַאפ ןפיוא

 ןסַאמ ןופ םזיאָארעה ןוא טייקנייש טימ ןבעגענּפָא קידתונרזפ

 סיױרַא טייקמערָא רעקידנקירדרעד רעייז ןופ ןענעז סָאװ ,ןריי

 ףיוא גנונעפָאה סמעזוב עלופ טימ דרע-הלותב רעשזרָאל ףיוא

 םענעי ןופ ןרוטנָאק יד ןקעלּפטנא רעדיו .קילג ענרַאשז ַא

 -סיורַא טניימ ,ןדָאב רעשזדָאל ןעיור ףיוא תישארב ןשידיי

 -רַאפ םייוו ַא ןופ ןכליהּפָא עשידרערעטנוא שממ ןעננערב

 רעמערָא ןא םיקחרמ ןופ ןעמוקעג זיא .קיטעטַאּפ רענעדנוווש

 סָאד טָאה ,יקסנַאנזָאּפ ?ארשי ןעוועגנ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ דיי

 ןקיטשרע ןייז ןיא טמיושעג ךיז טָאה סָאװ ,שזדָאל עניילק

 סנמלק ?ארשי ןיא ,ןייז סנרפמ טנעקעג טשינ םיא ,?למוט

 הביבס רעד ןיא טיילספרָאד וצ קעװַא ,דיי-ללקעז ַא ןרָאװעג

 רַאפ םינוק ייז ןשיווצ טכוזעג ןוא שזדָאל ןקידנכַאוװרעד ןופ

 ןקור ןפיוא עמרַאי רעד טימ טנַאּפשעג .?קעז ןיא הרוחס ןייז

 סָאװ טקעמשרעד .הנויח עגרַאק ןגָאלשעגסױרַא םיוק ןוא

 ייז רעטעּפש סנמלק ?ארשי טָאה ,רעקיצנינ ןבָאה סעיַאגס

 ץעמע טָאה ןוא םעדָאפ-לדָאנ ,ןציס עטברַאפעגנ ןנָארטעגוצ

 ךיוא טייקנפרָאװרַאפ ןיא טכַארבעג ייז רע טָאה ,טרעדָאפעג

 ריילקעז םעד טָאה ?זמ עטונ סָאד .ןזיוה עקיטרַאפ רֶאּפ ַא

 סעיַאנס טָאה רע .ןסקָאװעגנ זיא רחסימ ןייז ןוא טנידעגוצ

 ןוא .טרעמענ טָאה טָאטש יד סָאװ ןטסולעג יד וצ טניוווענוצ

 סָאװ ןכאז יד וצ קשח טריּפשרעד ןבָאה םייוג יד רעמ סָאװ

 ןסקָאװעג ןיא רעמ ץלַא ,קאז ןייז ןיא טננערב קעדישז רעד

 ענייז ףיוא טּפעלשענ טָאה סנמלק ?ארשי סָאװ הרוחס אשמ יד

 עטייוו יד ןיא טכארבעג ןיוש רע טָאה טייצ רעד טימ .סעציילּפ

 ןבָאה םירעיוּפ סָאװ ,לָאװ רעד רַאפ ברַאפ ךיוא ןיירַא רעפרעד

 סעטרעיוּפ יד ןבָאה לָאװ יד .ןסּפעש ענענייא יד ןופ ןריושעג

 ןטנאװעג ייז ןופ טבעוװענ ןוא טברַאּפעג ,ןענוּפשענ ןיילַא
 .ןדניזעג יד רַאפ סעננעמרעס ןוא ןזיוה ןוא רעדיילק רַאפ

 ךיז טָאה ,ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעביוט רעד ןופ ,סנמלק ?ארשי

 -ענ טשינ טָאה רע ןוא עינַאװערָאה רעד טימ טקערבענ טשינ

 -ענוצ זיא'ס יבא ,טסרָאיװ רָאֹּפ ַא ךָאנ ןייג וצ טעװעלַאשז

 ןרלינ םעד ןענידרַאפ וצ ץייר רעד .הסנרּפ רעד וצ ןעמּוװװוש

 רע עכלעוו ,רעדניק ןוא בייוו ןייז רַאפ הלוגס ַא ןרָאװענ זיא

 וו ,טנַאק םעד ןיא ,עקזייה א ןיא טצעזאב ךָאנרעד טָאה

 -לדניש טימ רעזייה עקירעדינ טיובעגסיוא טאהעג ןבָאה ןדיי

 ךיז טָאה סָאװ ןסיורד םוצ םינּפ ןטימ רעטצנעפ ןוא רעכעד
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 ןוא ןעמָארק טימ קרַאמ רעקיטנַאקריפ ַא ,טָאטשטלא ןפורעג

 ַארַאטס :ןסייהענ טייז ןייא ןופ ןבָאה ,ענייז ןסַאג-ןטייז יד

 :טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא -- ףרָאד עטלַא סָאד -- שעיוו

 יד גָאר ַא וצּפָארַא ןוא (סָאג עשיליוּפ) עקסווָאנוװערד

 ןופ ןדיי ןשיוצ טצעזַאב .(סָאג עשידיי יד) ענשטעשזדָאּפ

 -ַאב טימ ,תעדה בושי טימ סנמלק לארשי טָאה ,טָאטשטלַא
 סָאװ ,שזדָאל ןופ ץכעוטעג םעניא טקוקעגנייא ךיז טײקטכַאד

 -ַאירטסודניא רעד ןופ ןווייה םעד ףיוא ןריויעג ותעשב טָאה

 -ירַאצ רעד ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,עיצַאזיל

 ןעזעגוצ .דנַאלרעטניה ןשילױוּפ ןייז ןיא ,םזילַאטיּפַאק רעש

 טכַארבעגּפָארַא ןבָאה םילשומ עשיסור יד סָאװ ,ןשטייד יד יװ

 ףיוא טעברַא רעייז ןרעסערגנרַאפ ,ןסיײירּפ ןופ ןוא עיזעלש ןופ

 ןופ טמַאלפעצ ןרעװ ןגייצ ןוא ןטנווייפ ערעייז ,ןלוטשבעוו יד

 ךיז רע טָאה ,הביבס ןוא שזדָאל ןיא ךיז טרעמ סָאװ קלָאפ

 רע טָאה ,טלעג לסיב ַא טלמַאזעגנָא .ייז ןיא ןעוועג אנקתמ

 טברַאפעג ייז ןיילַא ,ןציס ענעדיײשרַאפ ןבעוו ןיילַא טוונרּפעג

 -נרעױּפ ןשיוצ ןקור םענעגייא ןפיוא ןגָארטעצ ייז רעדיוו ןוא

 לארשי טָאה לזמ סָאד .ןעוועג חילצמ רע טָאה רעדיוו .גרַאװ

 -רעד ןכיג ןיא ךיז טָאה'מ זַא טייוו ױזַא םניישענוצ סנמלק

 -ןָאּפ רעד ןיקסנַאנזַאּפ ןעמָאנוצ א ךיוא טָאה רע זא טסוװ

 ןוא עטייוצ ַא ,ןישַאמ-ףמאד ַא טפיוקעג ןיוש טָאה יקסנַאנ

 ןופ רעטנעצ

 ,גייצסייוו ןופ טנַאקירבַאפ ַא יװ ןרָאװעג טנַאקַאב זיא רע

 ןוא רעייג שטייד רעד ;לצנייה שטייד רעד יוװ ױזַא טקנוּפ

 רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא ךרד סיקסנַאנזַאּפ ,יאדווַא .רעלבייש

 .הלודג רעייז וצ טריפענ ןשטייד יד טָאה סָאװ גע רעד יװ

 טכיירגרעד יקסנַאנזָאּפ ?ארשי טָאה טייקשיריבנ ןופ ןיורק יד

 ןעמונעג טָאה ןיורק יד ...ךָאד רעבָא .עינַאװערָאה רעמ טימ

 טימ ןטכיױױלַאב םויה דע זיא רעכלעוו ,ּפָאק ןייז ףיוא ןענייש

 .עדנעגעל ןופ ןוז רעד

 טימ ןסקאװעגסיוא יקסנַאנזָאּפ ?ארשי ןיא רָאנ טשינ

 רעטנוא סנעמיוק-קירבַאפ ענעגייא ענייז ןופ רעכעה ּפעק ךס א

 ַא טימ רשוע ןַא יו ןסקָאװעג זיא רע .ןעלמיה רעשזדָאל יד

 ךיוא ןעעזרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,טלעוו רעסיורג רעד וצ קילב

 ןייז טיובעגרעדנַאנרַאפ טָאה רע .ןדייטשינ יד ,ערעדנַא יד

 וצ ,ןענישַאמבעװ ןופ סָאלַָאק ןקיטייצטנייה ַא ןיא קירבַאפ

 ןיא ןטנוייל ןבעו ןופ טעברַא רעד ןיא רעדננוװו ןזייווַאב

 ךיוא ןיא שזדָאל ןופ קֹלָאפ סָאד תמחמ ,םימוכס עסיורג

 -מעה טכיורבעג ךיוא ןייֵלַא טָאה סע ,ןסקאוועגסיוא קרַאטש
 גייצסייוו ןפיוא ענדעשז ןרָאװעג זיא טלעוו עטייוו יד ןוא ,רעד

 .ןקירבַאפ סיקסנַאנזַאּפ ןופ

 ןייז ןיא טָאה טנווייל ןופ טנַאקירבַאפ רעד יקסנַאנזָאּפ

 ,ןקירבַאפ ענייז רַאפ סעדייבעג ןעיובוצ טזומעג ןיוש טייצטנגוי

 שזדַאל ןיא לדנַאה-ךוט
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 זיולב טשינ .רעדנעל עטייוו ןופ עטכַארבעג ןענישַאמ יד ןרעמ

 ןשידיי ןעמערָא ןופ דיי רעד ,יקסנַאנזָאּפ טָאה ןקירבַאפ טימ

 -ענ טמירַאב זיא סָאװ ,שזדָאל טָאטש יד טסיירגענ ?טעטש

 ;ןטנַאװעג יילרעלכ ןופ רעטנעצ ַא יו טלעוו רעד ןיא ןרָאװ

 ןעמונעג שזדָאל טָאה סקַאלפ ןוא לָאװמיױב ןופ רָאנ טשינ

 ,לֵאװ ןופ ןטנַאװעג טימ ךיוא טרעיינ ,םיקחרמ ןיא ןע'מש

 ןוא ערעווש ,רעכיט ,ןקָאז ךיוא ןוא ןרַאנמַאק ,טָאיװװעש ןופ

 ןופ ןעיורפ יד טליהענ ךיז ןבָאה סע עכלעוו טימ ,עטכייל

 טלעק ןופ טצישַאב ךיז ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה רעבייוו .ןלוּפ

 ךיז ,טייצטסברַאה יצ ,טייצרעמוז ןיא ןליושטַאפ ערעווש טימ

 .רעבייוו עשידיי יו סעטרעיוּפ --- רעכיט עטכייל ןיא טליהעג

 סָאװ טייקמערָא רעד רַאפ ךייר וצ ןעוועג ןענעז ןעלטנַאמ
 ןגננוי םעד ןיא ךיוא ,ןלױּפ ןיא קלָאפ ןטימ טזיוהעג טָאה

 טָאה ,"ךַאז עלעדייא ןַא זיא יורפ ַא רַאפ לטנַאמ א .שזדָאל

 -עג טָאה יקסנַאנזַאּפ .ליומ ןשידיי ןיא עינָאריא יד טגָאזעג

 ןוא םימוכס ערעייהעגמוא ןיא נייצסייו ןרָאי עַלַא טבעוו

 ,טרעצרַאפ ייז ןבָאה רעדנעל עטייו ערעדנַא ןוא דנַאלנליױּפ

 ןרָאװעג זיא סָאװ דיי-לקעז ןקילָאמַא ןרַאפ טפַאשקנַאד טימ

 עדנעגעל רעשיטעטַאּפ רעד ןופ ל?ובנ ןיא עמריפ עסיורגנ ַא

 ,שזדָאל ---

 א יש

 ןופ םַאר רעד ןיא זיולב ןבילבעג טשינ זיא יקסנַאנזָאּפ

 ףיוא ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה שזרָאל סָאװ טימ ,עיצַאקירבַאפ

 רעשזדָאל ןשיווצ רעטשרע ןַא ןעוועג זיא יקסנַאנזַאּפ .תומלוע

 -ימַאפ עקיזיר טיובענפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עסיורג

 תוחּפשמ רעטנזיוט ןרָאװעג טצעזַאב ןענעז סע ּוװ ,רעזייה-עיל

 ןבָאה רעטעברַא עכעלטסירק ךס א זא .סרעטעברַא ענייז ןופ

 -עבעוו יד :;ןסוּפרָאק-קירבַאפ יד ןופ תונכש ןיא טצעזַאב ךיז

 -רַאפ ייז יקסנַאנזָאּפ טָאה ,ןעיירעברַאפ ;ןעיײרעניּפש ;ןעייר

 רעזייה-עילימַאפ יד ןשיװצ .לָאישטשָאק ַא טימ ךיוא טגרָאז

 יד םערוט-םלצ ןכיוה ַא טימ טצרַאטש ןקירבַאפ יד ןגעקטנַא

 ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,לָאישטשָאק םענופ רעיומ עטיור

 ןשיסור ןיא שטיװָאנַאמלַאק) סנמלק לארשי :סָאבעלַאב םענופ
 וייחב יקסנַאנזָאּפ לארשי זיא ךָאד ןוא ,יקסנַאנזָאּפ (חסונ

 רע .ןטַאט ןטושּפ ןייז ןופ תונהנתה ַא טימ דיי ַא ןבילבעג

 טגרָאזעג ,הקדצ ןבענעג ,ןענווַאד ןייק טלעפרַאפ טשינ טָאה

 השעמ ,עקַאט טָאה רע .ןדיי עמערָא ןוא עקנַארק רַאפ ךיז

 רעגנע רעד ןיא ףיט ,"שעיוו ַארַאטס, ןיא טיובענפיוא ,רענָאיּפ

 -עג עטריצעג ,ענייש ַא ,טָאטשטלא ייב ,סָאג עקסרַאבלָאװ

 םורא .ןענװַאד טנעלפ ןיילא רע רעכלעוו ןיא ,לוש עטרעיומ

 טכידעג טרירטנעצנָאק ךיז טָאה לוש רעשיטעטשטלַא רעד

 ,רעלדנעה-שיפ ,רעלדנעה-תופוע ,םיבצק טימ ןבעל שידיי

 ףיוא ןפיוקנייא ןעמוקעג ןענעז ןדיי ןיהּוװ ,רעלדנעה-טכורפ

 .תבש

 -- עשיקלָאפ סָאד ,שזדָאל עשידיי סָאד ןוא יקסנַאנזָאּפ

 שטָאכ ,ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןעוועג ןגעווטסעדנופ ןענעז

 םיא זיא ,השעמ רעטלנילפעצ רעד ןופ טיילנאב ,רענייז םש רעד

 -ענוצ םיא טָאה לזמ עטוג'ס סָאװ ,ןכלעזא יװ ןעגנגַאגעגכָאנ

 -רַאפ םענעביוהעג א ראפ ןעמונענ טיײלעמערָא ןבָאה םיא ,טניד

 "יילק רעייז טשינ ןסעגראפ סָאװ ,עטעברַאעגפיורא ןופ ךיילנ

 לָאמ עלא ןטוג וצ ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד טָאה'מ .סוחי םענ

 -ענ קנַארק זיא ץעמע ןעוו

 -ענ םיא טָאה'מ ןוא ןרָאװ

 טָאה'מ , ;ןעועטַאר טפרַאד

 -נַאנזָאּפ ןיא טגניילעג םיא

 ןוא ."ןיירַא לָאטיּפש סיקס

 רַאפ לָאטיּפש ַא םתס טשינ

 ןיא ןעוועג סָאד זיא ןדיי

 רעד ןופ לקניוו םענייש א
 טָאה סָאװ ,טָאטש רעָארג

 טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז

 -סנַאנזָאּפ .סנעמיוק עריא

 ַא ןעוועג זיא לָאטיּפש סיק

 טוטיטסניא-לייה רעסיורג

 ןופ טיובעגפיוא ,ןדיי רַאפ

 טָאה סָאװ ,דיי ןקיצנייא ןַא

 ַאזַא ףיוא ךיוא ןענַאטשרַאפ

 ןייז ןקיבייארַאפ וצ ןפוא

 -בַאפ ןייז יו טקנוּפ .ןעמָאנ

 טימ טַאטשעגסיױא ןעוועג זיא ,גייצסייוו טבעוועג טָאה סָאװ קיר

 יּפשײקסנַאנזַאּפ סָאד ךיוא זיא ,ןסוּפרָאק ךס ַא טימ ,ןענישַאמ

 רעשיניצידימ רעשידיי רַאפ טָאניבמָאק א ןעוועג שזדָאל ןיא לָאט

 ַא ןופ ןרָאװעג טלייהעג טרָאד ןענעז ןדיי עמערָא רקיעב .ףליה

 קילג א ןעוועג זיא סע .עטסעב יד ןופ ,םיריוטקָאד עשידיי בַאטש

 -ענ טָאה ,םינושאר יד ןופ ,יקסנַאנזַאּפ סָאװ ,שזדָאל רענעי רַאפ

 טשינ ,טרעוו םויק רעשידיי ןעוו ,ך ש מ ה ןשיטנַאקירבַאפ טָאה

 ךיוא ןוא ןסיורד ןופ טָארדַאב ,ןבָארגרעטנוא ,סע לָאז ןעשעג

 ענייז ןיא זא ,ןגָאז וצ טשינ ןעניימ רימ .קינייװעניא ןופ

 םעניילק ןופ דיי רעד ,יקסנַאנזַאּפ ?ארשי טָאה ןיז ענעגייא

 -ריטַאנ םעד טַאהעג ,(שילוּפ ףיוא לַאװַאק) לָאװעק ?טעטש

 ליוו ,ןעוװע ג ןופ ןימרעט ןיא ןדער רימ .ךשמה ןכעל

 סָאד ךיוא ןירעד -- דיי םתוח םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ץלא

 -ענּפָא תורוד יירד-ייוצ טימ רעטעּפש זיא --- שזדָאל עשיריי

 ןיא שיפַארגָאּפָאט וליפא .עבטמ עטלא ןַא יװ ןרָאװעג ןביר

 ןדיי טימ לופ םיטרּפ ךס א ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,טָאטש יד

 -רעד וצ טשינ .,ןרָאװעג טרעדנעראפ ךעלטנירגנ ,טייקשידיי ןוא

 טימ טרערעג טָאה סָאװ ,סאגנ סיאבג יכדרמ וליפא ןענעק

 שטָאכ ,ריא ןופ ןמיס ןייק .סיוא .ליומ שיקלָאפ-שידיי לופ א

 תישארב רעשזדָאל ןיא טָאה ןרעיומ עטלא עריא ןופ ענייא ןיא

 .רערעל ?קנאי רעביירש-השעמ עשידיי רעטשרע רעד טבעלעג

 טנגעג עשיריי יד וצפיורא ?סיב א רכינ טשינ ןיטולחל זיא סע

 ןעוועג קיטָאזקע עשיטָאטשסיורג קיטש א יוװ זיא סָאװ ,טולַאב

 ןענעז סָאװ ןשטנעמ ראפ טייקידרעווקרעמ עלַאעזומ עשידיי

 -עפעש טריריּפסניא טָאה טול ַא ב .טייו רעד ןופ ןעמוקעג

 טָאה יז ןוא ןטעָאּפ עשידייטשינ יו עשידיי ערערעמ שיר

 ןיא טולַאב .סרעלָאמ ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ

 ,סרעביירש עשידיי עטסּוװַאב לָאצ ַא ןופ טרָא-םייה סָאד ןעוועג

 עמזירּפ רעד ךרוד טלעוו עסיורנ יד טנעקרעד ןבָאה עכלעוו

 ,עננע יד ןיא טזיוהעג טָאה עכלעו ,טיוננ רעד ןופ

 זיא טולַאב ןופ ,ונ .טולַאב ןופ ןעמייה-רעבעוו עכעלרעטצניפ

 -נָאק רעטלָאװעג טשינ ןוא ,קידאחרוא בנא דייר וצ ןעמוקעג

 -קַאפ ןָא רעבָא ,םשילעב םעד ,ןיקסנַאנזָאּפ טימ עיצַאטנָארפ

 בושי םעד ןעשעג קילנ א רעבָא זיא .קיטסייג ,םישרוי עשיט

 םישרוי יד ףיוא טיובעג טשינ ךיז טָאה רע סָאװ ,שזדָאל

 ןופ יוברעדנַאנרַאפ רעד ,ןכיילג סנייז ןוא ןיקסנַאנזָאּפ ןופ

 יקסנַאנזָאּפ לארשי
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 ףיורא ןטנוא ןופ ןעגנַאנענ ןיא בֹושי ןשידיי ןננוי ,םעניילק
 ןוא םינּפ ןבעגעג טָאה עכלעוו ,עסַאמ רעד ,קְלָאפ םענופ

 ןיא ןעזנָא ןענוועג טָאה סָאװ ,טָאטשסיורג רעד טלַאטשענ

 ,טסייג ןופ יו ,עירעטַאמ ןופ טלעוו רעטייוו רעד

 -ענ רעבָא זיא סיקסנַאנזָאּפ יד ןופ טייקשירעוטפיוא יד

 רעלַאיצַאס א יו ,שזדָאל גנוניישרעד רעד ןופ עזַאב יד ןבילב

 -ראפ ןעמ ףראד אמעט יאהמ ,טקַאפ רעלעטכישענ א יוװ ןוא

 -ַאברוא רעד טימ וליפא טייקשירעוטפיוא עקיזָאד יד ןדניב

 .אזא יו רוביצ ןשידיי ןופ סקּוװ ןטימ ןוא שזדָאל ןופ עיצַאזינ

 לארשי ךָאנ זא ,ןענָאמרעד גנוריטנעצקַא טימ ןכב ןעמ ףראד

 -נוא ןוא האצמה רעשירעוטפיוא טימ דיי םעד ,ןיקסנַאנזָאּפ

 -ס יו א רע כ ע ה ּפ ַא ק א טימ זיא ,טייקשירעמענרעט

 ,ןהָאק רעשיטסַאטנַאפ רעשיטנַאקירבַאפ רעד ן ס ק ַא וו ע נ

 -ייר רעד .חומ ןש'יוליע טימ רוחב-הבישי רעקיטכענ רעד

 -עג טָאה סע יוװ) ,"וועזדיוו, סנהָאק רשא ןופ םענרַאפ רעק
 ןופ ץרַאה עמאס ןיא טָאניבמַָאק רעלעירטסודניא ןייז ןסייה

 -טריו ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג טכער טימ זיא ,(שזרָאל

 רָאנ טשינ -- ןדיי רעכלעוו טימ ,ץנעטָאּפ רעכעלטפַאש

 ןופ "ןלױּפ עיינ , סָאד טסיירגעג ןבָאה -- ןיילא ןהָאק רשא
 ,סרעכָאירַאפ סנלױּפ ןופ רעמערוטש םעד ,יקסדוסליּפ ףעזוי

 סיורא ׁשֵא םענופ .דמערפ רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו

 עבורח יד ןרָאי רע20 יד ןיא ןביוהעגפיוא ןהָאק רשא טָאה

 ןייז רעטנוא ,טלדנַאװראפ יז ןוא ?צנייה שטייד ןופ קירבאפ

 טָאה סָאװ ,עדנענעל רעשזדָאל רעד ןופ ןיורק רעד ןיא ,גנוריפ

 -ליטסקעט ןכיוה ריא טימ טלעוו רעד ןגעקטנַא ןביוהעגפיוא ךיז

 .םערוט

 רעד ןיא דיחי ןייק ןבילבעג טשינ ןיא יקסנַאנזַאּפ ,ָאי

 רעשידיי ןייז טימ קיצנייא ןעוועג רָאנ זיא רע ;טָאטש-קירבַאפ

 ליּפשייב א ןבילבענ ןעמָאנ ןייז זיא ראפרעד ,טייקשירענָאיּפ

 טייקשירעלאפנייא ןייז טימ טָאה ,ןהָאק רשא רעבָא .תורוד ראפ

 .ןָא ןביוא ןיא טקורעגנסיורא ךיז םיקסע עשיטנאקירבאפ ןיא

 -באפ ןיא ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז םיא .טניישעג טָאה טייקסיורג ןייז

 ערעדנַא ןוא ןָאנניטע םואנ ןוא סירָאב 'הלודג רעשיטנַאקיר

 -צעל רעד) םיובנריב :עשזנארב-ליטסקעט רעד ןיא ּפעקנּפרַאק

 המלש ןעוועג זיא עמריפ רעסיורנ רעד ןופ סָאבעלאב רעט

 -עג ,טַאר-הליהק רעשזדָאל ןופ סעזערּפ ןוא רָאטַאנעס ,רעניזדוב

 -סקילג ,יקצילשיוו ,(יחרזמ ײטרַאּפ רעזעיגילער רעד דצמ טלייוו
 .א"א סיקסוואלסידיָאוװ יד ,יקסווָאקסַאיּפ ,טעיקוב ,ןאמ

 עמאס ןיא ןעגנַאגעג ןהָאק רַאקסָא זיא עלא ייז ןשיווצ

 .עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא טייקשיריבנ ןייז טימ טנָארפ

 ןרָאװעג ןסקָאװעגמורא זיא םיא ראפ יקסנַאנזָאּפ יו ןהָאק רשא

 ןדיי יד ןופ רסיק רעד זיא רע רשאב ;עדנענעל רעקידעבעל טימ

 רעבָא ,ץַאלַאּפ ןסיורג א ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .ןלוּפ ןיא

 וליפא טָאה'ס .רענייטש ןשידיסח טעװַארּפעג ךיוא טָאה רע

 ןיא רע טייג קיטימראפ ןדעי זא ,שיא יּפמ םיא ןנעוו טלייצרעד

 טמוק ,(ענאינלעגעצ עווָאנ) עקסיעימדורש ףיוא ןיירא ָארויב

 שזדָאל ןיא יקסנַאנזָאּפ טנַאקירּבַאפ-ליטסקעט םנופ ץַאלַאּפ
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 ענעטלעז ףיוא טמענ ,עירעטלַאהכוב-טּפיוה רעד ןיא ןיירא

 רע טייג ,ןיירא ץַאלַאּפ ןיא וצמייהא ןוא דנַאלסיױא ןופ טסעג

 סע שטָאכ ;ןירעד אמזוג ןייק טשינ זיא סע  .סופוצ ןנַאטימ

 ענייז .ָארויב ןרַאפ עניזומיל עשיצירּפ יד םיא ףיוא םראװ

 רַאקסָא -- רשא טסילַאירטסודניא רעסיורג רעד ןעק ןטפעשעג

 .קידנרָאפ יו ,קידנעיינ ןטכַארטכרודַא רעסעב ןהָאק

 ןיוש זיא "רוטקַאפונַאמ רעוועזדיוו, רעד ןופ שזדָאל סָאד

 ,עשיליוּפ סָאד ,טייוו רָאנ שזדָאל ס'נמלק ?ארשי ןופ קעווא

 ןטייוצ ןפיוא ןיוש טייטש יקסדוסליּפ ?ָאשרַאמ ןופ שזדָאל

 סָאװ םירחוס עסיורג יד .עשרַאו ךָאנ דלאב ,דנַאל ןיא טרָא

 ןיהא טרָאד ןקיש ןוא דנאלסיוא טימ ןטפעשענ עקיזיר ןריפ

 ייב ,סיוא ןטעברא ןהָאק רַאקסָא ןופ ןקירבאפ יד סָאװ סָאד
 ַארַאטס, .רעטסעשטנַאמ עשיליוּפ סָאד --- שזדָאל טסייה ייז

 ןוא רעסערג רדסכ טסקַאװ ןוא ןרָאװעג סיורג זיא "שעיוו

 .ריא םורא טנעָאנ ןגיל סָאװ רעפרעד יד קידנגילשנייא רעסערג

 -ניה טשינ שזרָאל ןשיא'ינ םעד טייטש ,שזדָאל שידיי

 לעװש רעד ףיוא טייטש שזדָאל עשידיי סָאד .קילעטשרעט

 -טּפיוה ענדָארעמאס יד ,עשראוו ןשידיי ןטימ טסעמראפ א ןופ

 ןקיד'המחלמ-טלעוו רעטשרע-רעד-ךָאנ םעיינ םעד ןופ טָאטש

 .ןלױּמ

 עריא םוטנדיי קינָאילימ ?לטרעפ סָאד טקיש שזדָאל ןופ

 ןשיריי ןיא .עשראוו ןייק עקַאט ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד םייס

 ,ןלוטש-בעוו-טנַאה ענרעצליה ייב רעבעוו יד ןעווערָאה טולַאב

 -נערב ןוא גָאט א העש ףלעווצ ,טעברא ָאד זיא'ס ןעוו ,ןטעברא

 -שיט עקיבראפ ?יפ יד ןלוטש ןילעבָאנ יד ןופ סיורא ןעג

 םירחוס עשידיי ןופ עינעשז םעד ךרוד ןרעװ סָאװ רעכוט

 -טנַאה :עקרַאמ רעד רעטנוא רעדנעל עטייוו רעביא טקישעצ

 ;רעטסעשטנאמ ןשיליוּפ ןופ טעברא

 טימ ןדנובעג ןוא טּפונקעג זיא שזדָאל ןופ ביֹוהנֶא רעד

 לארשי ןופ עדנעגעל רעד טימ ןוא ,ירטסודניא-ליטסקעט רעד

 ןופ לעוש רעד ייב טייטש סָאװ שזדָאל יד .יקסנַאנזַאּפ ןמלק

 סָאװ ץלא ןקעמּפִא טעוװ סָאו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 רעד טימ ןדנובעג ןוא טּפונקעג ץלַא ךָאנ זיא ,שידיי זיא

 -נענעל ךס א ןיוש טנָאמראפ יז רעבָא ,ירטסודניא-ליטסקעט

 סָאד .וטפיוא ןלעירטסודניא ןופ טיבעגנ ןפיוא רָאנ טשינ ,סעד

 קידלדורּפש זיא םוהת ןופ דנַאר עמאס םייב ,שזדָאל עשיריי

 ןוא טייקמערָא טימ .ןפאש ןוא טסנוק ,ערעל ,טעברא טימ

 עשידיי סָאד יוװ יוזא ,ןלאפכרודא ןוא ןעוטפיוא טימ ,טייקכייר

 יד זיא'ס .,ןלױּפ ןקיטכענ ןיא רָאנ ןייז טנעקעג טָאה ןבעל

 ןענעק רימ .ןריאורטסנַאקער טשינ ןענעק רימ סָאװ טָאטש

 עטנערברעד טשינ קיטש עטעשזדאסראפ א ןעמענסיורא זיולב

 .ךירטש-ןליוק טימ טָאטש רעזדנוא ןלָאמ ןוא עקשעוועלַאה

 א

 רעד זיא סָאד -- טייקכעלטפַאשלעזענ-רוטלוק עשידיי יד

 ןיא טאהעג טָאה -- זדנוא טריסערעטניא סָאװ דנַאטשננעק

 רעטשרע רעד ןופ ףוס ןראפ טייוו ,טייוו תישארב ריא שזדָאל

 ןעמוקענפיוא שזדָאל ןיא ןענעז רעירפ ךָאנ ,המחלמ-טלעוו

 ןופ ןעגנומענרעטנוא עכעלטטַאשלעזעג-שיריי עסיורג עכלעזא

 -ניא טָאה סָאװ ?וש סיקסנישטָארַאי יו רעטקַארַאכ-רוטלוקס

 ןיא ,לוש-רעקרעװטנַאה עטפַאהרעטסומ ַא ךיוא ןסָאלשעג

 עקיזָאד יד .רוטאיניפ ןיא םוקינכעטילָאּפ א ןופ םענרַאפ

 -דַאק עטריציפילַאװקכיױה טיירנעגוצ טָאה לוש-ױועקרעוװטנַאה

 רעשזדָאל רעסיורג רעד ראפ סרעטסיימ ןוא סרעקינכעט ןער

 ןשיקלָאפ רעמ א ןופ .עירטסודניא רעשינַאכעמ ןוא -?יטסקעט

 לָאצ א ךיוא יוזא ,לוש סטַאטשנָאק ןעוועג זיא רעטקַארַאכ

 -רַאפ ,עמערָא רַאפ ןטאנרעטניא ןוא תובישי ,סהרות דומלת

 טקעריד ןעוועג ןענעז סָאװ ןטַאנרעטניא ,רעדניק עשידיי עטזָאל

 -ליב רעלעטימ ןוא רערַאטנעמעלע ראפ ןלוש טימ ןדנוברַאפ

 רָאנ זַא ,ןרעוו טנָאזעג זומ ,ןלוש ןשידיי ןנעוו ןעמ טדער ,גנוד

 ןבָאה שזדָאל ןופ ןזעוו-סגנואיצרעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא

 עשידיי יד ראפ טפַאשלעזעג רעד ןופ סעיזַאנמיג יד ןעמונרַאפ

 רעטנוא ,עיצקעריד-לַארטנעצ רעד ןופ טריפעגנָא ,ןלוש-?לטימ

 -רעדיוו ןיא זיא רעכלעוו ,עדיורב יכדרמ ר"ד ןופ החנשה רעד

 .רָאטַאנעס ךיוא ןעוועג ןליוּפ םענעמוקענפיוא

 םעד ןופ גנוקיטלַאטשעג רעד ףיוא העּפשה עשוריפב ַא

 יד טַאהעג ןכיילג סָאד ןבָאה םינּפ ןשידיי ןקיטסייג רעשזדָאל

 עטאוירפ יד ייס ,עשיערבעה יד ייס ,ןלושלטימ עטַאוװירּפ

 ןעמוקענפיוא ןענעז סָאװ ךַארּפש-רעל יד יו שיליוּפ טימ/

 טלנּפ ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ דָאירעּפ ןיא ,רעטעּפש

 -תושממ א ןופ ןעמַאר יד ןיא ןעמוקעגפיוא טלָאמעד ןענעז'ס יו

 סָאװ ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ,גנוגעוואב-סקלָאֿפ רעקיד

 יד ןופ גנוריפנָא רעטקעריד רעד רעטנוא ןענַאטשענ ןענעז

 ןוא "דנוב  ןעײטרַאּפרעטעברא עשיטסילאיצַאס עשיריי

 -נוא ןעוועג ןענעז ןלוש ןּפיט עדייב יד .(עקניל) ןויצ-ילעוּפ

 ןופ גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעטרידילָאסנָאק רעד ןפרָאוװעגרעט

 עכלעוו ,(עיצַאזינַאגרָאלוש עשידיי עלַארטנעצ) ַא"שיצ רעד

 ןופ ץענ עצנַאנ ַא .עשראו ןיא טרָאציז ריא טַאהעג טָאה

 .טּפוה רעד ןיא סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו-שידיי עשהבורק

 רַאפ לוע םעד ןגָארטעג ןבָאה דנַאל ןצנַאנ ןיא יװ טָאטש

 רעטנוא ןבָאה עכלעוו ,ןלושדָא"שיצ יד ןופ ננוטלַאהסיוא רעד

 -רַא רעשידיי רעד ןופ רעדניק ןעמונעגרעטנורַא ךַאד רעייז

 -ריבניילק ןטלטימַאב רעקיצניו םעד ןופ יװ ,עסַאמ-רעטעב

 סָאװ ,ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ,סָאלק ןכעלרעג

 -עברַא עשידיי עטמירַאב ןופ ןעמענ יד ןנָארטעגנ בורל ןבָאה

 עיינ רַאפ לַאװק רעד ןעוועג ןענעז ,סרעביירש יצ רעריפ-רעט

 -ירָאטסיה ,סרערעל עשידיי ,ץנענילעטניא רעשידיי ןעדדַאק

 .םיגיהנמ ךיוא ןוא סרעביירש ,ןטסירוי ,סרעניצידעמ ,סרעק

 סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד וצ

 -רעירפ א ןופ ןדיי רעשזדָאל ייב

 טרעהענ ןבָאה עיפַארגָאיב רעקיד

 רעד ןיא) "רימזח , רעד יו עכלעזא

 "עפרַאה , יד ,(עיילא-ןדַאנעמָארּפ
 -רא יד ,(סַאג ַאװָאינדולַאּפ ףיוא)

 -רוטלוק עריא טימ םייח-רעטעב

 (סָאג עקסניגלָא ףיוא) ןגייווצ

 -םיוא טשינ ָאד טייג יאדווא .א"א

 קינָארכ יד םיטרּפ עלא ןיא ןּפעשוצ

 -רַא-רוטלוק רעטריזינַאגרָא רעד ןופ

 -עג ןבָאה ןדיי רעשזדָאל סָאװ טעב

 בושי םענופ בייהנָא עמַאס ןיא טריפ ןַאמטסיירמ םולש ברה

 יד ןעוו ,סיווענ ,רעטעּפש רעדָא

 ,עיצקודָארּפסיױרג רַאפ רעטנעצ ַא יו טלקיװטנַא ךיז טָאה טָאטש

 ןוא טײרּפשעגסיױא ךיז ךיוא טעטיוויטקַא-רוטלוק עשידיי יד טָאה
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 סקווורוטלוק םעד טָא ןיא ןייטשליימ א .קיכַאפליפ טרעמדאפ

 -ָאלָאק יד --- אמגודל --- זיא שזדָאל ןיא טייקשידיי ןוא ןדיי ייב

 רעד רעטנוא רעסָארג ווַאלסינָארב ןופ נ"א ןקעטָאילביב עלַאס

 רעב ןופ נ"א ןוא סעיצוטיטסניא עשידנוב יד ןופ העּפשה

 טשרע .ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ווָאכָארָאב

 -סילאיצַאס ןוא עשיטסינויצ יד ןופ ןקעטָאילביב יד ןענעז ּוװ

 ןטימ ךיילג וצ ןבָאה עכלעוו ,סעיצאזינאגרַא עשיטסינויצ-שיט

 ךיוא יו סעיצאזינאגרָא-טנגוי עסיורג טַאהעג צ"עוּפ ןוא "דנוב ,

 ,עכעלטנגוי עשיטסילַאעדיא-שיטסינויצ יד ראפ ןטקנוּפ-הרשכה

 ,לארשייץרא ןייק הילע וצ טיירגעג וויטקַא ךיז ןבָאה עכלעוו

 רעד ןופ ןרעיוט יד םגה

 -רַאפ ןעוועג ןענעז הנידמ

 טנזיוט ףיוא טעמכ טכַאמ

 יד ןכיילנ סָאד .רעסעלש

 עזעיגילער - שיסקָארָאטרַא

 ןכייצ ןרעטנוא ןעגנוגעווַאב

 ןוא .הדונאי רעד ןופ

 : רעייז ףיוא ןבָאה ,"יחרזמ ,

 2 -לוק א טריפענ רעגייטש
 רעד ןיא ןוא טעברַא-רוט

 -ַאב-לוש א טייצ רעקיבלעז

 עקיטכיר יד שטָאכ ,גנוגעוו

 טָא ןופ גנולקיװרעדנַאנרַאפ

 "יסח יד דצמ טעברַא רעד

 טָאה שזרָאל ןיא ןדיי עשיד

 ןכעלטפַאשלעזעג ןעמוקַאב

 ףליה ךיוא ןוא סוסריּפ

 -נאווצ ףוס יד ןיא טשרע

 -יסיירד בייהנָא ןוא רעקיצ

 ַא ןרָאװעג ןענעז ןעגנוטכיר עשיסקָאדָאטרָא יד ןעוו ,ןרָאי רעק

 קרַאטש ךיז ךָאנרעד טָאה העּפשה רעייז .חוכ רעכעלטפַאשלעזענ

 ןוא הליהק רעשזדָאל רעד ןופ םורָאפ ןפיוא ייס ןעזנָא טזָאלעג

 -טּפיוה רעד ןופ ןזיירק עשירַאטנעמַאלרַאּפ שידיי יד ןיא וליפא

 -נַא עטצעל יד רַאפ הליהק רעשזרָאל רעד ךייש סָאװ .טָאטש

 -ילער יד ןבָאה 1989 רָאי ףוס ןזיב קילדנעצרָאי ןבלַאהרעד

 .גנֹוריפנָא ריא ןיא ןָאןביוא םעד ןעמונראפ ןעננוטכיר עזעיג

 ןעװעג ףוס עמאס ןויב זיא גרעבצנימ ?בייל גיהנמ-הדונא רעד

 ,רעניזדוב המלש ןוא גנוטלאווראפ-הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ

 -עג זיא (םידיסח רערעדנאסקעלא) "יחרזמ , ןופ רעגָאזטרָאװ

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ראפ .טַאר-חליהק ןופ רעציזרָאפ ןעוו

 ןבָאה סרעריפ עזעינילער יד סָאװ ,רעפייא ןשיטילָאּפ םעד

 זיא טעברא-הליהק רעשיטקַארּפ רעד ןיא לָאמ וצ ןזיווענסיורא

 זיא סע ןעוו ,לָאמ סעדעי זא ,טקַאפ םעד ןבייהוצסיורא יאדכ

 ןסילשאב וצ ידכ טַאר-הליהק רעשזדָאל רעד ןעמוקעגפיונוצ ךיז

 רעניזדוב המלש טסיחרזמ רעד טָאה ,םינינע עקיטנורנ ןגעוו

 חתוּפ ינא ,יתובר , :ץַאז ןשיערבעה א טימ םונעלּפ םעד טנפעעג

 -טפעשעג רעד וצ ןעגנַאגעגרעבירא ףכית זיא ןוא "הבישיה תא

 ןעוועג ןיוש שטָאכ ...ןרעה עניימ :הפיסא רעד ןופ טייז רעכעל

 םירפא ןַאמטַאר רעשידנוב רעד לָאמ עלא טָאה וצרעד טניווועג

 טשינ ףרַאדַאב'מ רשאב ,טריטסעטָארּפ שטיװָאנַאמלעז רעזָאל

 הליהק יד ,קיטילָאּפ עשיטסינויצ ןייק ןכַאמ הליהק רעד ןיא

 ןבָאה ןטלעז טשינ ..וצ ךיוא ,9כ ןצנַאנ םעד וצ טרעהעג

 ןוא ןטפַאשנרייל יד טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז ןדָאב םעד ףיוא

 ןאמלעה השמ

 טאטע ראט אטא טאטע א

 זומ'מ ןא ,יירשעג סָאד ןליטשוצנייא גנירג טשינ ןעוועג זיא'ס

 -הליהק רעד ןופ טייקשיקלָאפ יד זיא יװ ייס .ןּפיצנירּפ ןטיהּפָא

 ןיא טיונ עכעלגנירד יד ןוא ןרָאװעג טרענימענ טשינ טעברא

 יד ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טליטשעג שרעדנַא יצ יוזא

 .ןטייקכעלגעמ עשילהק עטיירב טשינרָאג

 ,םימותי עשידיי תבוטל טעברא רעלאיצַאס רעד ףליה וצ

 ןעוועג ןענעז ,םיאלוח ,סנרָאטעּפמיק עמערָא ,םינקז ,סעקילַאק

 -בוס ץוחא .תוסנכה ראפ ןלַאנַאק עשידַארָאּפס ןוא עליבַאטס

 ןוא םידיחי דצמ ןעגנורעייטשייב עשיּפָארטנַאליפ ןוא סעידיס

 עשזָאל ,"שטשַאננישטָארבָאד ,) ןלעבַאטָאנ ןופ סעיצאזינַאגרָא

 -עצעמ-םידיחי לָאצ א ןעוועג ןענעז ,(רעזייה-םימותי ,תירב ינב

 רעייז ןענָאמנייא ןייג טפראדאב רָאנ טָאה'מ עכלעוו וצ ,ןטַאנ

 רעד ןיא לָאמטפָא זא ,ןבענוצ זומ'מ .רעייטשוצ ןקידנטיידאב

 טפרַאדענ טָאה'מ זא ,"רוטַאנ ןיא , סיורג יוזא ןעוועג רעייטשוצ

 תורוחס יד ןריפקעווא ןלָאז סָאװו ןליבָאמַאטױוא טימ ןעמוק

 ראפ ןבעגעג ןבָאה םירחוס עפיורג יצ ןטנַאקירבראפ סָאװ

 ףיוא ןקעשט ןעמוקעגוצ ךיוא ןענעז םעד וצ ,ןקעווצ עכלעזא

 ,רענָאמנייא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,.טלעג םימוכס ענמוזמ

 זיא ,ןפורעג ךעלביל םיא ןעמ טָאה "רערָאנש רעסיורג , רעד

 .א .ב טנַאקירבַאפ-ןילעבָאנ רעשזדָאל רעטסּוװַאב רעד ןעוועג

 ךָאד רע טָאה ,ןרָאי ערעטלע יד ןיא שטנעמ א ןיוש .ןַאמסקילג

 טעברא-ספליה עקיליוויירפ עקיזָאד יד טריפעג עיגרענע טימ

 -נאליפ רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא לייז א ןעוועג םורא יוזא ןוא

 ,טייקמערַא רעשידיי רעד ראפ עיּפָארט

 יר ןעוועג ןענעז תוסנכה ראפ לַאװק רערעלוּפָאּפ א ךָאנ

 רעביא טריפעגכרוד ןבָאה סעיצאזינאגרָא סָאװ געט-למילב עטפָא

 ךעלרָאּפ ןופ ןענַאינעל שממ .טָאטש ןופ קרעמ ןוא ןסָאנ עלא

 -כרוד "ןלַאפַאב , ,טָאטש רעד רעביא ןזָאלסיורא ךיז ןנעלפ

 ןוא סָאניק ןיא סרעכוזַאב ,ןעייומארט ןיא סרערָאפ ,סרעייג

 עקידנדיילטינ תובטל עכבטמ ןייז ןפרָאװעגניירא טָאה רענעי

 ןדיי רעשזדָאל ןופ ןטעשזדוב-לוש יד .וו"אא עקנארק ,עכַאװש

 ןרָאװעג ןפרָאװעגרעטנוא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז

 טעבראירוטלוק זיא ןיימענלא ןיא .ןעגנולמאז-טלעג עניימעגלא

 ןופ ץנעווקעסנָאק עכעלריטַאנ א ןעוועג ןדיי רעשזדָאל ייב

 טָאה עכלעוו ,רעפסָאמטַא רעכעלטמטַאשלעזעג רעשידיי רעד

 עקיטסייג יד ןרעטיירבוצסיוא טייקידנעווטיונ יד ןפורענסיורא

 טימ ןעסנַאשַאב ןעוועג זיא שזדָאל עשידיי סָאד .ןטנָאזירָאה

 טרילומיטס ןבָאה סָאװ ,סרעוט עקיניזטסּוװַאב ,עטעטירָאטיױא

 ןייג טגנידַאבמוא ףרַאדַאב "חמק , זא ,לעטשנייא םענייש םעד

 -רעווינוא-סקלָאפ ןופ עיצוטיטסניא יד ."הרות ,, טימ רָאּפ ןיא

 ןעועג זיא ןטפַאשלעזעג עשידיי ענעדיישראפ ייב ןטעטיס

 גנוטיירּפשראפ-רוטלוק וצ נעװו ןפיוא גנַאג רעכעלריטַאנ א

 -רוטלוק ,ןעגנומענרעטנוא עשירארעטיל .טלַא ןוא גנוי ןשיווצ

 עסיורג ןיא סעזערּפמיא עכעלטנפע עטיירב לָאמ וצ ,ןטנוװא

 רעשזדָאל רעד ןיא גנוניישרעד עטפָא ןַא ןעוועג ןענעז ןלַאז

 .טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי

 -וקאב טעברא-רוטלוק עשידיי עקיזָאד יד טָאה םענרַאפ

 עשידיי יד ,בנא .ןרָאי רעקיצנַאװצ בייהנָא יד ןיא טשרע ןעמ

 ןיא םוטנדיי םענופ עיפַארגָאירָאטסיה יד יוװ ,קיטסיצילבוּפ

 -פָא-טייצ ןקיזָאד םעד ןבָאה עּפָארייאלארטנעצ ןוא -חרזמ

 ןיא עטסקיליורנ יד -- תומחלמ-טלעוו עדייב יד ןשיוװוצ טינש

 "רער סנריי ןופ רעטסעמ א יװ ןעמונענ --- עירָאטקעיַארט ןייז
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 גנולניּפשּפָא ןא יו ,ןעננובעלרעביא ערעייז ןוא ןעגנוכיירג

 לייוו .גנערטשנָא ןקידרוביצ יו ןשידיחי ןיא ננוווש רעייז ןופ

 עיפַארנָאעג יד טרעדנעענ ךיז דוסי ןיא טָאה ,ןברוח ןכָאנ

 ןופ עטכישעג יד אליממ ןוא ,עצנַאג א יו םוטנדיי םענופ

 תודע רעד ןבילבעגנ קידלרונ זיא סָאװ ,הטילּפה תיראש רעד

 יצ יוזא ןזומ סָאװ ןשינעבעלרעביא עטרעהרעדמוא יד ןופ

 ,ןלוּפ א ןעוועג זיא'ס .תורודל ןרעוו טריסקיפראפ שרעדנַא

 -סרעטעט ,סעבָאב-סעדייז ,סעמַאמ-סעטַאט ןופ דנַאלמייה סָאד

 ןייק ,ןליֹוּפ ןייק ןיוש ָאטשינ .ָאטשינ רעמ זיא סע ןוא סעמומ

 ,ןעוועג ...ןוא ןפַאשעג ,טבעלענ לָאמא ןבָאה ןדיי ּוװ ,שזדָאל

 == -ראפ טשינ רָאט'מ רעבָא

 תמחמ ,ןעװעג םעד ןסעג

 ןבירשעגנ ,עטכישענ זיא סע

 ןופ סייווש ןוא טולב ןטימ
 טביירש יוזא תורוד עשידיי

 .דניצא ךיוא ךיז סע

 זיא'ס ןעוו --- -- --

 ,עיינ סָאד ןעמוקענפיוא

 ןיא ןלױּפ עשיקסדוסליּפ

 רעקיצנאווצ יד ברע עמַאס

 -נוהרָאי רעזדנוא ןופ רָאי

 יּפִא ןיא'ס ןוא -- טרעד

 רעד ןרָאוװעג ןעקנָאװשענ

 ןקסמרַאדנַאשז ןופ ךָאי

 רעצנַאג רעד ןוא םזירַאצ

 -יזָאד רעד סָאװ ,רעגייטש

 םישזער רעשיטילָאּפ רעק

 ןיא טלמישעננָא טָאה

 -עג ןיוש ןיא ,דנאלנליוּפ

 םתוח רערעווש רעד ןנעל

 זיא םורַא ןשידיי ןיא .תלופיש ןיא ןבעל ַא ,םויק ןשידיי ןפיוא

 ןעמוקעג זיא יז -- טייקשהכולמ עשיליוּפ יד ןרָאװעג טיינַאב

 -עגנָא ךעלטנפע טלָאמעד טָאה'מ יוװ ,ןסעצסקע-ןדיי עדליוו טימ

 רעד ןופ גנונעכייצַאב רעד קילדעוװ ,ןלוּפ ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןפור

 עשינומה יד סָאנ ןיא סױרַא זיא סע ;רוזנעצ רעֶלעיציפָא

 ךיוא םערוטש ךותמ טָאה יז רעבָא ,טייקנסיררַאפ עשיליוּפ

 -ָאיצַאנ יד רַאפ טכער עכעלרעגריב ןופ גָאזנָא םעד טכַארבעג

 יד רַאפ) הכולמ רעטכירעגפיוא רעד ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנ

 רַאפ יו ןשטייד יד ,ןטעל יד ,רעניַארקוא רַאפ ,רעניווטיל

 ,(ןדיי יד

 ןאמרעב קחצי:לאיחי

 -טנורגעג גָאזנָא רעקיזָאד רעד זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא

 יד ןוא ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא ןרָאוװעג טקיטסעפ

 -נעמעצ ןוא טקידייטראפ קיטומ ןענעז ןליוּפ ןיא טכער עשיריי

 -םולש יד ףיוא סרעייטשרָאפ עשידיי יד ןופ ןרָאװעג טריט

 -ַאלונער יד ןרָאװעג טמיטשאב ןענעז סע ּוװ ,ןצנערעפנָאק

 -אב ןעוועג ןענעז סָאװ) תוכולמ ןוא רעקלעפ יד ראפ סעיצ

 ךיוא םתעשב טָאה'מ עכלעוו ראפ (דָאבטולב רעד ןופ טריר

 דצמ ןבָאה ,ונ .ןצענערג עטלעטשעננייאטלא יד טקורעצ

 ןופ ןעגנונָאמ עטסיירד טרעהעג ךיז ךיוא ןדיי עשיליוּפ יד

 ָאי ןא ןוא ,(א"א ןָאהט עשוהי ר"ד) סרעייטשרָאפ ערעייז

 ,זירַאּפ ןיא שיט ןסיורג םייב ןעננוטכילפראפ ןבירשענרעטנוא

 -עכער ךיז טזומעג עשראוו ןיא םילשומ עֶלעיציפָא יד ןכָאה

 -עלע יד טָאה'מ .ןטייצ עטשרע יד ןיא תוחּפל ייז טימ ןענ

 ןיא ךיוא ןענעקרענָא טזומעג ןדיי יד ראפ טכער ערַאטנעמ

 עשידיי יד טָאה ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ .טנעמַאלרַאּפ ןשילױוּפ

 סרעבָאהטכַאמ רעוועשראוו יד ראפ ןעמוק טזומעג טפַאשרעריפ

 טשרעהעג ןבָאה קניייועניא םגה ,חוכ רעטקינייאראפ א יו
 -שיליוּפ םעד ןופ ןבָאה טלָאמעד עקַאט .תועד יקוליח עשּפיה

 -רעּפ עשיניהנמ יד טניישענפיוא קיטייצטכער ץוביק ןשידיי
 קחצי א ןעוועג ןענעז סע יו באטשסַאמדדנַאל ןופ ןטייקכעלנעז
 עשוהי ר"ד ,ךייר ןָאעל ר"ד ,רעטומלרעּפ ברה א ,םיובנירג

 ןעוועג ךיז ןענעז עכלעוו ,סַאלגטרַאה ירַאנילַאּפַא .ודַא ,ןָאהט
 םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ לָאר רעכעלטכישעג רעד עגונב טסּוװַאב

 ךיז טָאה עכלעוו ,ןלױּפ םעיינ םענופ סרעשרעה יד ןגעקטַא
 ןקינָאגנַאפ םעד ןופ ןכָארבעגסיױורא רעטיווענ-המחלמ ןתעב
 -נירג קחצי א ןופ ןעגנוטערטסיורא-םייס יד ןיא .ךָאי ןדמערפ

 םענופ ץלָאטש רעד ןעגנולקענ טָאה סַאלגטרַאה א ןופ ,םיוב

 ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ ,ןצנעטָאּפ עשירעפעש ענייז ןֹוא דיי

 טירש ןייק טשינ ןוא גנולקיוטנַא ראפ טייהיירפ רעטולָאסבַא

 ןבילבעג טשינ ןיא שודֲאְל עשידיי סָאד ךיוא .םינלדתש ןופ

 יד יּפלכ טפַאשרעטערטראפ רעלַאנעל ןיא קילעטשרעטניה

 -ַאודַא ,טַאלבנעזָאר ירוא ר"ד .רעדעוולעב ןיא סרעבָאהטכַאמ

 ,ןָאסניװעל םהרבא טַאק

 רעשזדָאל יד דצמ ןענעז

 םידמוע יד ןעוועג ןדיי

 -יפָא ןשיליוּפ םעד רַאפ

 -עג ןענעז ייז .םזילַאיצ

 רעשזדָאל עטשרע יד ןעוו

 ןיא ןטַאטוּפעד עשידיי

 רצמ טָאה רעטעּפש) םייס

 טניניקעג ןריי רעשזדָאל

 טנעמאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא

 לבייל דיסח רערעג רעד

 ןגעקטנַא -- גרעבצנימ

 ןשידיי ןטריניפַאר םעד

 -ָאיצַאנ ןופ רעקיטילַאּפ

 ירוא ר"ד ,רעגַאל ןלַאנ
 ןיא תעב ,(טַאלבנעזָאר

 -ָאל סָאד טָאה טאנעס

 -ראפ םוטנדיי רעשזד

 -רעד ןוא ןָאסלעדנעמ ריאמ ,עדיורב סוקרַאמ ר"ד ץוח ןטָארט

 .רעניזדוב המלש ךָאנ

 טיי םייח והיא 'ר ןואגה ברה

 עשיריי עקיזָאד יד ןופ הכרעמ יד רעווש ןעוועג זיא סע

 ןיא ןענעז עכלעוו ,ינּפ עשילױּפ יד ןנעקטנַא סרעייטשרָאפ

 וצ האנש רעקידתורוד ןופ ןסערפענכרוד ןעוועג תוהמ רעייז

 ןסיירוצסיורא זיא-סע יו ןעגנולעג ןיא ןנעווטסעדנופ ,ןדיי

 טשינ ןיא סע .רעגריב עשידיי יד רַאפ שינעעזנייא עסיוועג ַא

 ןופ םירומע-סגנוטייצ יד ףיוא ךיז ןענעגענַאב וצ עניווַאנ ןייק

 -יטש עקירנעגנילקּפָא ךיוה ןוא סענעדלַאװג טימ הפוקת רענעי

 ןבָאה עכלעוו ,םייס ןיא סרעטערטראפ עשידיי יד דצמ סעמ

 -ַאב ,תושיגנ ןרעדלימ וצ ידכ ךאו רעד ףיוא ןייטש טזומעג

 ןעועג סע זיא יוזא ,ָאי .ןדיי ןנעק סעיצַאנימירקסיד ןקיטייז

 .ןלוּפ ןננוי ןיא ןיוש

 ןבָאה ןדיי רעבָא ,תישארב רערעווש א ןעוועג ןיא סע

 -עווש יילרעלכ יד טימ םינּפ לא םינּפ ןגיוצענקירוצ טשינ ךיז

 ןוא טעּפמיא םעיינ א ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא'מ ,ןטייקיר



 ׁש י ד יי

 ךיז ךעלסיב וצ טָאה ןדיי יד ןופ בצמ רעד .טסולסגנוּפַאש

 ךיוא ךיז ןוא טעברַאעג ,ןָאטעג ןבָאה ןדיי ,טריזיליבַאטס

 -ָאיצידארט רעד טימ -- זיא רעגייטש רעייז יוװ --- ןבעגענּפָא

 דומלת ןפַאשעגנ ,הליפת יתב טנפעעג טָאה'מ .טייקיטסייג רעלענ

 ןקעטָאילביב עשידיי ,ןלוש עשידיי עכעלטלעוו ,םירדח ,סהרות

 עשידיי ערעדנוזַאב יד ןקריווסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה סע ןוא

 -ולח יד טבעלענפיוא קרַאטש טָאה'ס .ןעגנונעוַאב עשיטילָאּפ

 ךעלטעטש עטייו ןופ עכעלטנגוי עשידיי ,גנוגעוַאב עשיצ

 סעּפורג-הרשכה ןיא ןטערטעגניירא ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג ןענעז

 .לארשי-ץרא ןופ סענערב יד אבהל ןכיירגרעד וצ ?יצ ןטימ

 טָאה'מ ,טעברא םוש ןייק ראפ טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה'מ

 טנרעלעג ,טפאשטריווזיוה רעד ןיא זיא סע ןעמעוו ייב ןָאטעג

 רעד ןיא ןילּפיצסיד וצ טניווועגוצ ךיז טָאה'מ ןוא סהכאלמ ךיז

 .גנורעלקפיוא רעשינָאלָאעדיא וצ ּפָאק טגיילענוצ ןוא טעברַא

 טייקרעלוּפָאּפ רעסיורג ןופ ןסָאנעג טָאה טייז רערעדנא רעד ןופ

 -סילאיצַאס-שיטסינויצ יד --- דגנכש דצ ןייז ןוא "דנוב , רעד

 יד ןיא .עטכער ןוא עקניל ןויצ ילעוּפ יד ,ןעגנוגעווַאב עשיט

 םזינַאגַאטנַא רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רָאלק ןיא ןסַאמ

 ןפיוא יוב-רוטלוק רעייז ןיא טרפב .ןעייטראּפ יד טָא ןשיווצ

 יד טָאה -- ל?וש-םעדעמ א ןפַאשעג "דנוב , רעד טָאה ,טרָא

 "רנוב , רעד טָאה .לושדווָאכָארָאב א טנפעעג ןויצ ילעוּפ עקניל

 װַאלסינָארב ןֹופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב עסיורג א טניילרַאפ

 קילעטשרעטניה ןבילבענ טשינ דגנכש דצ רעד זיא ,רעסָארג

 ,קעטָאילביב עסיורג א טנפעעג טָאה רע ךיוא .טרּפ םעד ןיא

 -רענעייל עסיורג א טָאהעג בגא ןבָאה ןקעטָאילביב עדייב ןוא

 -ראּפ עשירַאטעלַארּפ שיטנעטיוא יד טימ ?לעלַארַאּפ .טפַאש

 -רעטעברא טקיּפעגנסיױא ךיז ךיוא טייצ רעד טימ ןבָאה ןעייט

 יד ייב ,ןעגנונעוװַאב עשיסקָאדַָאטרָא יד ייב ןעגנוטכיר

 ןופ ןעייטראּפ יד ןוא ."?ארשי תדוגא , רעד ייב ןוא ?יחרזמ ,

 -טנפע ןיא העּפשה רעייז ךיוא ןענּוװעג ןבָאה ןדיי עשידיסח יד

 ןבָאה ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ יוװ ,עיסקָאדָאטרָא יד .ןבעל ןבעל

 -קעלא יו ,ןלױּפ ןיא ףייה עשיבר עטסערג יד טריטנעזערּפער

 עדייב ןבָאה ןכיג ןיא .(הדונא) רעג ןוא (יחרזמ) רעדנאס

 .ןעלנילפ עשירַאטעלָארּפ טריזינַאנרָא ךיוא ןעייטראּפ עשידיסח

 ןענעז סָאװ סנטק תילט ןיא סרעטעברא יד ןעוועג ןענעז סָאד

 ראפ לגנַארעג א ןריפ וצ ןעננווװצעגנ ןעוועג ערעדנא יד יו

 עזעינילער יד טימ ןפמעק ,ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע ערעייז

 -ןיול ןוא טעברא ערעייז ןרעסעבראפ ןלָאז ייז סרעמענרעטנוא

 ףיוא ןלוש ןשידיי עכעלטלעוו יד טימ ךיילנוצ .ןעגנוגנידַאב

 -וקעגפיוא ךיוא ןענעז "ווָאכָארָאב , ,"םעדעמ , ןופ ןעמענ יד

 םעד ןיא .ןריי עזעיגילער יד ןופ ןלוש עכעלטפאשלעזענ ןעמ

 עשהדונא יד קירעפייא רעייז ןעוועג שזדָאל ןיא ןענעז טרּפ

 עשהדונא עטוג א ןענַאטשטנַא זיא שזדָאל ןיא עקַאט .סרעוט

 סָאד .ןטרָאגרעדניק א ןוא הנטק הבישי א טימ ךיילנוצ לוש

 ןעועג זיא שזדָאל .ךעלדיימ ראפ "לוש בקעי תיב , א ןכיילג

 -ילבוּפ עשירארעטיל עשהדונא עטשרע יד רַאפ רעטנעצ רעד

 -יא ןופ ןשטנעמ יד ןעוועג ןענעז שזדָאל ןיא לייוו ,סעיצַאק

 ,ןטייקיאעפ-ריזינַאנרָא ןוא וויטַאיצינ

 ןענעז שטַאקעשטש בייל ,ץנימ ןימינב ,ןָאזנדירפ ,9 .א

 שיגָאגַאדעּפ ךיוא ןוא שיטסילַאנרושז ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג

 .ננוגעװַאב רעד טָא תבוטל טקריוועג

 עשרַאװ ןייק וויטַאיציניא יד טכיירגעג טָאה שזדָאֿל ןופ

 ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא סע ּוװ ,עקָארק ןייק ןליפַא ןוא
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 -על רַאפ רַאנימעס רעשהרוגא

 הרש ןופ ןעמָאנ ןפיוא סנירער

 ,5"| רערינעש

 רעד טימ טנַאה ייב טנַאה

 זיא עיסנַאּפסקע רעלעירטסודניא

 רעטשרע רעד ךָאנ סנגרָאמוצ

 -םיוא ןַא ןעמוקעג המחלמ-טלעוו

 רעשידיי רעד ןיא ךיוא גנוווש

 .ןלױּפ ןיא טייקכעלטפַאשלעזעג

 םעד ןעמונעג ָאד טָאה שזדָאל

 שזדָאל ןייק ?ייו ,ןָא-ןביוא

 ,ןטייצ עטייוו יד ןיא יוװ ,ןבָאה

 ישנא ןעיצ ןעמונעג רעדיוו

 טכוזעג ןבָאה ייז ןוא השעמ

 .עשיללכ יד רַאפ יוװ ,ןעגנוניינ עלעודיווידניא ערעייז רַאפ ןדָאב

 טַאהעג ןבָאה ןעגנוגנערטשנא ערעייז סָאװ שודיח ןייק טשינ

 עסיורג יד ןרָאו .טייקכעלטנפע רעד ןיא סנַאנָאזער לָאמ וצ

 עיצקודָארּפ ךָאנ עטרעגנוהענסיוא ןַא ןענַאטשעג ןיא טלעוו

 .ןרעה טזָאלענ ךיז טָאה שזדָאל ןוא ,וטפיוא ןוא

 ןַאמלעדע עילומ

 -רעביא רעד -- ךָארברעביא ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע
 -םיוא ןופ רָאירעּפ א וצ גנַאנּפָא ןופ הפוקת רעד ןופ גנַאג

 עלא ןיא דלעפ'ס -- דלעפ עטזָאלרָאװראפ קרַאטש סָאד .םוק

 -עקַא ןקידנַאטשרַאפ םענופ ימ יד טנַאמענ טָאה --- ןשטייט

 טרעשַאב שזדָאל רעשידיי רעד זיא קידלרונ .רעייז ןוא רער

 רעד ןוא טנעה עטינענ ןוא ןובנ ישנא ןעניוועג וצ ןרָאװעג

 קיטסיינ ךיוא ןוא שימָאנָאקע ,לענַאיצאזינאנרא ןיא רוביצ

 -ָאס ןעיוב ןופ טרּפ ןיא לָאס וצ .ףיורא-גרַאב ןגניטשעגפיוא

 ' -םימותי עשידיי יד יו ,ןעגנומענרעטנוא עקימענרַאפ לַאיצ

 סע ּוװ ,טולַאב ןיא .ןעזנָא ךס א ןענּווװעג שזדָאל טָאה ,רעזייה

 עטזָאלרָאװראפ ןוא "םימותי ןופ "עפש א, שממ ןעוועג זיא

 זיוה:םימותי עסיורג סָאד ןרָאװעג טנפעעג ןיא ,רעדניק

 -- תעקליװ ןיא ,(ךַאבנכייר לדנעמ רעריפנָא ,80 רעשזרעגז)

 סָאד טייקוויסנעטניא טימ טעברַאעג טָאה -- טָאטש רעטנעצ

 ןופ עיצאזינאגרָא יד ,"שטשָאננישטָארבָאד , ןופ זיוה-םימותי

 טנגעג עשירעפירעּפ יד ,"קעווונעלעה , ןיא ,ןדיי-רעדניליצ יד

 -רעדניק יד טלקיװטנַא ךיז םענרַאפ טימ טָאה שזדָאל ןופ

 רעד רעטנוא תומותי ןוא םימותי עשידיי ןופ קילבוּפער

 םייח-יכדרמ טנעגא-עיצַארוקעסַא םעד ןופ החגשה-טּפיוה

 טימ ןדנובראפ ןעוועג ןענעז רעזייה-םימותי יד .,יקסווָאקמור

 סעיצאזינאגרא טימ יו ןלוש עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ץענ א

 עקידנסקַאװרעטנוא יד ןופ גנודליבסיוא רעלענַאיסעּפָארּפ ראפ
 -ראפ טרָא ןקידוװעעזנָא ןַא טָאה טרפב .תומותי ןוא םימותי

 קעווונעלעה ןיא עינָאלָאקםימותי יד חטש םעד ןיא ןעמונ

 ךס א בגא טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקמור רעריפנָא רעייז טימ

 ןברָאװרעד ךיז ,רעלטיה ימי יד ןופ ןברוח ןתעב יוװ ,רעירפ

 עקושת רעד טימ ןיושראּפ םענעברָאדראפ א ןופ ןעמָאנ םעד

 תעב ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יו ,הדינב ןוא טַאררַאפ ראפ

 סואימ ךיז טָאה רע .שזדָאל ןיא ןלַאוװ-הליהק עטצעל עמאס יד

 ָאוינ םעד טרעדינעגּפָארא שילַארָאמ טָאה ןוא טריפענפיוא

 רעגנַאל ַא ראפ רע ןיא ןנעװטסעדנופ .זיוה-םימותי םענופ

 ןרָאװעג טרילוטיט שירעראנעג טייקכעלטנפע רעד דצמ טייצ

 ,םימותיה בא רעד יו



 שזדָאל טָאטשמײה ןײמ -- ינטורקַא .י 30
רעדרערדררררררררדרעראערעררארערעערערעיעע אבער ערע רע ערע עט עא

רעדראלדעדרערעערדעערערערעערערערערעטעערר
 7 יז ערע לערער לעדרדעלרדרדרדרדרדרדרדר ר ר רדרררררא

 ןשיווצ סָאװ ,שזדָאל ןופ ערעפס עשירַארעטיל עשידיי יד

 טלייצ סע טניז ןופ תומחלמ-טלעוו עטמירַאב-קירעיורט עדייב

 גנווושפיוא רעד -- עירָאגעטַאק רעכעלטכישעג ןיא -- ךיז

 ;ןלױּפ ןיא ןדיי ייב גנוגעווַאב-רוטלוק רעטסקיטכורפ רעד ןופ

 טשינ בא ,טנורגרעטניה ןיא טשינ ןעװעג ָאד שזדָאל זיא

 רעקיטסייג שידיי ןופ דראגנַאװַא עמאס ןיא םיחטש ךס א ןיא

 -ננייא רעשזדָאל ,םתוח רעשזדָאל רעד ,אברדא .טייקשירעפעש

 -טּפיוה יד ךיוא טמערוטשעגפיוא םיטרּפ עסיוועג ןיא טָאה טרַא

 רעשידיי רעוועשראוו רעד ןופ ינּפ יד ,יאדווא .עשראוו טָאטש

 טפָא רָאנ ךיז ןגעלפ טלעוו רעשילַארטַאעט ןוא רעשירעלטסניק

 ,ונ .עיצַאריּפסניא רעשירעפעש ךָאנ שזדָאל ןייק ןּפַאכּפָארא

 דלַאב עיציבמַא ןוא גנוװש טימ ,ךיז סע טָאה ןביוהעגנָא

 רעקיצנאווצ בייהנֶא ,םערוטש-המחלמ ןטשרע ןכָאנ סנגרָאמוצ

 סָאװ ןרעיודאב רָאנ ןפרַאד רימ .רעירפ ךָאנ זייוולייט ,ןרָאי

 ףיוא סעיצַאקילבוּפ עקיטיינ יד טנַאה רעד וצ ָאטשינ ןענעז סע

 םוצ .ןעגנולעטשטסעפ ןוא תוחנה ערעזדנוא ןקיטפערקַאב וצ

 םעד תעב ןרָאװעג ןעקנַאװשעגרעטנוא ץלא ,ץלא ןיא קילנמוא

 תיראש יד טקיטיוו סע ןכלעו ףיוא םערוטש ןקידארומ

 .הטיחשה

 + + צ

 .עיגָאלָאנָארכ א קילדעוו ָאד ךיז ןעקנעל וצ ךייש טשינ

 -עג ךיז טָאה'ס ;תושמשה ןיב רעקידנרעיוד ןעוועג זיא סע

 "םותי רעשידיי רעטקעלּפטנַא יינ'ס ןופ רעמָאיעג רעד ןגָארט

 םויה דע ךָאנ טגנילק סע .גנורעטשעצ רעלַאטָאט ןוא טפַאש

 ןופ יירשעג-העירק רעשיטעֶָאּפ רעשינרָאהניא דוד רעד

 ןופ ןרעוו טריטיצער טגעלפ סָאװ ,(םעיווקער) "ןָאילימ ןעצ ,

 ןופ ינא הדומ רעד ןרָאװעג זיא'ס ןוא סעניב עכעלטנעפע

 דליב שירעעזצרַאװש סגרעבנירג יבצ ירוא .,ןיילק ןוא סיורג

 טייקכעלגעט-גָאט סנדיי םעד ןיא תומה ךאלמ ןטבעלעגפיוא ןופ

 גנומיטש רעטסיוו ָא"רעד ךותמ .("ָאטסיפעמ , עמעָאּפ ןייז)

 ןיא עיצַאריּפסַא רענענייא טימ ןביוהעגסיורא ךיז שזדָאל טָאה

 גני, ןטפעה יד ןעניימ ריס .שידיי ןיא דיל םעײג ןופ דלעפ

 שירפ רעד ןופ םעטָא ןטימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,"שידיי

 -נסַאמ ןטימ טרָאּפענ דנאלסור ןיא עיצולָאװער רענעריובעג

 טקעלּפטנַא ךיז טלָאמעד טשרע טָאה סָאװ ,רעצ ןשידיי ןטפַאה

 .-עגקירוצ ךיז ןבָאה םיטילּפ-ןדיי .טייקברַאה רערָאנ ןייז ןיא

 ערעייז ןענופעג ןוא דמערפ רעד ןיא לגָאװ ןננַאל ןופ טרעק

 ,ןכב שודיח ןייק טשינ .טערטשעצ רעדָא טנערבראפ ןעמייה

 .רענעט עקידתובצע טימ ןבעגעגּפָא טָאה עריל עשידיי יד סָאװ

 ןשיסור ןופ ןעמוקענקירוצ טלָאמעד זיא ןָאזרעדַארב השמ

 םעד ןיא ןעעזרעד סָאװ ,טיונ רעד ןופ קיִלבנָא ןיא ,ןוא דנו-ענ

 ךָארבסיוא-המחלמ ןראפ ןעוועג הנוק טָאה רע סָאװ ,םוקמ

 טימ ןרעה טזָאלעג ךיז רע טָאה ,םייה עטריטּפָאדַא יינ ןייז יו

 עיזעָאּפ ךוב-גנילטשרע ןייז ןעוועג זיא'ס .תובצע רעפיט

 טקורדעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,(1913) "ךעלרעטילפ עצרַאוװש ,

 ןיא קידוװעליּפש םגה ,טָאה דיל גנוי ןייז .ווָאקירטעיּפ ?טעטש ןיא

 ןגָארטעג ןיוש ךות ןיא ,ןושל ןיא קיברַאפ ,גנורירטסעקרָא רעד

 סע סָאװ ןייּפ רעד ראפ דחּפ ןשידיי ןקידתורוד םעד ךיז ןיא

 ןיא .המוא ןייז ןופ רעוט-זייב רעד ןעלקניוו יד ןיא טיירג

 רָאלק טשינ ךָאנ רע טָאה גנַאג ןשירעטכיד ןייז ןופ תליחת

 -לעוװ ,וישע ןקידנרעיול םעד ןופ ןעמָאנ םעד טכַארבעגסיורא

 -ָארב רעבָא .טימעג ןייז טלקנוטעגנָא קידתושממ טָאה רעכ

 תמחמ ;רעיורט ןיא טרעטיצעגפיוא טלָאמעד ןיוש טָאה ןָאזרעד

 ןגעקא טייג סָאװ ,ןברוח טליפעגסיורָאפ שירענָאיזיװ טָאה רע

 טנַאעג ןיוש רע טָאה ןעוועג זיא רע יו גנוי יוזא .םאטש ןייז

 :ןדיי וצ האנש עטעלצרָאװעגנָא יד

 ,וגיק ןטימ ןעמאזוצ טגײװ עײרטעג א עמַאמ א יװ

 רער יױזא טטנופ ,רעיױרט ןײמ טײלגַאב יא טקנווּפ

 ןטניװ קיטסברַאה

 ,תז ןײז ןופ האנח טָאה רעטבילעג א עטַאט א יװ

 .הזךדלָאג עסײה ענעי ,ךיז ײרפ ךיא תעב ,רימ טכײל יזא

 ,גנַאזעג טימ ןעלמיה וצ טילפ ,רעטנומ ןוא יײרפ ,לגיופ א יװ !

 ..וגנ8א7ק רעקידמעטָא רעדעי ןבעל ןײמ טגיװרַאפ יוזא טקווּפ

 טָאװ ץלַא סָאד ףױױא ןברוח'טפווקוצ רעד טרַאװ סע יװ

 ,טיבעג טרעװ

 ךָאג ךיז טגָאי וא טכוז ,קידנעטש רימ יזא ךָאנ טרערל

 ןטיוט רעד

 השמ ןקידרעטעּפש םעד ןרָאװעג טרעשאב ןזיא קידלרוג

 עכלעוו ,ןטנעמעלע יד טימ םינּפ ?א םינּפ ןייטש וצ ןָאזרעדָארב

 ןברוח ןשידיי ןלַאטָאט ןראפ ןטנעמַאדנופ יד טגיילעג ןבָאה

 רעשיטעֶאּפ ןייז ןיא ןיוש רעבָא .ןליוּפ דנַאלמייה ןייז ןיא

 םעד ןבעלוצרעביא היכז ערעטיב יד טאהעג רע טָאה טננוי

 טיורב םעניא םעט ןייז ןריּפש ,טכורפ ןייז ןעז ןוא ןברוח

 ןיא סָאװ ךעלדנעטשראפ רעבירעד זיא .ןסענעג טָאה רע סָאװ

 ןלָאמעג שיפַארגָאיבָאטױוא רע טָאה גנופַאש רעשיטעָאּפ ןייז

 -לוזער יד טימ ןפָארטעגפיונעצ ךיז טָאה רע ןעוו ,גנומיטש ןייז

 שטנעמ םענופ תומה ךאלמ רעד סָאװ גנורעטשעצ ןופ ןטָאט

 ,םוטעמוא טצנַאלפעגסיוא טָאה םמוד םענופ ןוא

 ןופ רענָאיּפ םעד ןענָאזרעדָארב ייב ָאד ןטלַאה רימ

 ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעננוי רעד ןיא ל?לוש רעשירארעטיל א

 טימ וטפיוא רעשינָאזרעדָארב רעד זא ,ןעמענוצנָא ביוא ;ןלױּפ

 -רַאנגייא ןופ לוש א טשינ טייטאב "שידיי גנוי, ןטפעה יד

 רָאטַאריּפסניא רעד קפס ןָא רע זיא ,קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןקיט

 -ַאב ןעגנערב וצ עיציבמַא רעד טימ רעלטסניק עּפורג א ןופ

 .ןושל-שידיי ןיא דליב ןוא טרָאװ ןשירעלטסניק ןופ גנואיינ

 -יוכרוד א "שידיי גנויי ןטפעה יד ןענעז ךעלרעסיוא וליפא

 םענעי ראפ טָאה עכלעוו ,גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא סיינ עקיס

 ןלױּפ ןיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ סָאװ ,דָאירעּפ

 ןוא ןעקנעד ןשיטעֶאּפ ןופ ןפוא םעניא גנודנעוו עטסיירד א

 טָאה סָאװ רעקרעביא ןקידמיואמ ןטימ גיוא ףיוא גיוא ןליפ

 עשילרעטסיוא ןַא ןעװעג זיא'ס גָאט ןדעי טלּפַאצעגסױא

 יז יו ןעמענ טזומעג טָאה שטנעמ רעד עכלעוו ,טייקכעלקריוו

 -כעלמייהמוא עמאס רעד ןופ סעמרָאנ יפל ןעמענַאב ןוא טייג

 טָאה ןיוש ןוא םרַאדנַאשז רעשיסור רעד קעװַא זיא טָא .טייק

 ,ןַאנילוכ רעשילױוּפ רעד ּפָאק םענעסירראפ םעד ןביוהעגפיוא

 ןפיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה'ס ןוא שיטידנַאב-שימייה טנּפָאװַאב

 -עפס רעד ןיא .רדח סרעלַאה ףעזוי ןופ קישטשמָארגָאּפ רעד ריי

 ייס טכוזעג ןטפעה "שיריי גנוי, יד ןבָאה סָאַאכ אזַא ןופ ער

 ןראפ ייס ,םערָאפ רעיינ רעקידנענָאמ רעד ראפ קורדסיוא

 ןעָארגלקנוט ףיוא טקורדעג .טרָאװ ןשיטעָאּפ ןופ טלאהניא

 טרבחראפ לַאנרושז ןשיטעָאּפ םענופ ןטפעה יד ןבָאה ריּפַאּפ

 קורדסיוא ןשיטעֶאּפ ןטּפַאזעגנָא ורמוא טימ םעד יא ךיז ןשיווצ

 ןופ ןטעוליס ןוא סעיניל עשילָאבמיס ,עטנכייצעג ףרַאש יד ןיא
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 -ָארב .ןטינשצלָאה ןיא סרעלַאמ ןופ ןטכארבעגסיורא ,ןרוגיפ

 תואחסונ עטלא יד ןגעק עוויסנעפָא רעד ןיא ןבָאה ןענָאזרעד

 טיילגַאב ""קָארעשטָאּפ , ןשירעלַָאמ ןוא ןשיטעֶָאּפ ןשידיי ןופ

 דוד ,ןאמיינ השמ ?אקזחי ,לורק םייח שזדָאל ןופ ןטעָאּפ יד

 עשטיא סרעלָאמ יד .ערעדנא ןוא רעלדַא ?ארשי ,ןאמטיז

 -יוא לעניגירַא .א"א רעלדַא לקנאי ,ץראווש קערַאמ ,רעניורב

 -ניא ןיא קיטומ ,לעוטקעלעטניא שירעפיירגנָא ,יינ ,ךעלרעס

 שזדָאל טכַאמעג היב הינמ ןייא ןיא ןטפעה יד ןבָאה טלַאה

 ןוא גנונעקרענַָא ןפורעגסיורא ,רעטנעצ ןשירארעטיל א ראפ

 ןיא רָאנ טשינ ,טלעוו רעשירארעטיל רעצנַאנ רעד ןיא שודיח

 -ירארעטיל-שידיי רעקרָאי-ינ רעד ןיא ךיוא טרעיינ ,עשראוו

 ןעמוקעגכָאנ דלַאב ןענעז ןעוטפיוא עזעיציבמַא .החּפשמ רעש

 טימ תופתושב ייז ןופ בור רעד ןוא ,עשראוו ןיא עקַאט

 ןענעז ךָאנרעד .?ייטנָא ןויטקַא ןייז טימ ןוא ןענָאזרעדָארב

 ןטפעה עשירארעטיל עסיורג יד עשראוו ןיא ןעמוקעגפיוא

 יד ."ןעננירק רעטעּפש ןוא ?ערטסַאילַאכ , ,"סָארטאבלא,

 שיקרַאמ ץרּפ ,שטיװַאר ךלמ ,גרעבנירג יבצ ירוא ןופ ןעמענ

 ןעגנולקעג ךיוה ןוא טיירב ןבָאה -- ןלױּפ ןיא טלָאמעד ---

 .הנידמ-לסייוו רעד ןופ ןעניילּפ יד רעביא

 ןיא גנוושפיוא ןופ דָאירעּפ ןכעלקנעדעג םענעי ראפ

 שיטסירעטקַארַאכ ןיא ,ןלױּפ זיא ןפַאש ןשירארעטיל ןשיריי

 ןופ ןמיה א יװ םויה דע ּפֶא טכליה סָאװ דיל סנָאזרעדָארב

 ןצרַאה ןפיוא םנה -- ןעלמיה יד וצ ךיז ןקערטש א ןוא טומ

 "ןרעטש יד וצ, ןעמיה רעד  ןצלַאזעגנָא שּפיה ןעוועג זיא

 ןייז וצ טלָאמעד ןכיירגרעד סנָאזרעדָארב ףיוא תודע טגָאז

 -ייוו סָאװ זיא רענייז געוו רעד םגה ,ךיא ןשיטעָאּפ םענענייא

 ןיא ןדיי עלא ראפ יו -- גנולכיורטש טימ לופ ןעוועג רעט

 ולוכ ןבילבעג וימי ?כ זיא ןָאזרעדָארב השמ ןוא -- ןלױּפ

 -- רעלטסניק-ריי

 ,ערטסַאילַאב ענעגנוזעצ ,עכעליירפ א -- רימ ,ןעגנוי ,רימ
 ,געװ ןטסוװַאבמוא ןַא ןיא ןעײג רימ
 ,געט עקידהרוחש-הרמ ,עפיט ןיא
 -- סערש ןופ טכענ ןיא

 סה 856688 אס 485ד18824ו*

 ,ןרערט -- ןרעטש ןרעװיס ןוא
 (רעטש -- ןרעװ ןרערט ןוא
 ,ןרעה ןצ ןָא ןבײה עבױט ןוא
 ןרעגַאב -- ןָא ןבײה עטױט ןוא
 :ןרעװ םיוקמ -- סטוג סָאד לא ןוא

 .(ןײטַאל) ןרעטש יד וצ לגנַארעג ךרוד *

 7 ןרעטש יד וצ טריפ סָאװ געװ רעד רעװש דיאיט ---

 ןןרעלק לסיב א רעקיגײװ ,ײה

 ןןרעװַאב זדוגוא טעװ טרעטשַאב זיט סָאװ

 ןרעמ ןוא ןרעפכורפ ךיויט דײרפ יד

 ,ןעג ןעלמיה טעװ ןרעה ןוא

 .ןרעװש טײהײרט השודקב ןוא

 ןןרעב ןצנַאט עלײװרעד

 -שידיי ערָאנ יד טשינ טניימ ןָאזרעדָארב השמ רעבָא

 .שזדָאל סָאלַָאק ןקיזיורב םעד ןופ עימָאנָאיזיפ עשירארעטיל

 -ָארג רעקינייטש ַאזַא ןופ סָאװ ,סנ רעטלוב רעד רָאנ זיא רע

 ןזעיצנעטערּפ םעד ןעמוקַאב טלעוו רעד ןיא טָאה עכלעוו ,טייק

 .-רַאש אזא ןסקַאװסיױא לָאז ,רעטסעשטנַאמ ןשיליוּפ ןופ ןעמָאנ

 עלעוטקעלעטניא ,עיזעָאּפ -- יװ ץאזננעק רעקידלדורּפש ,רעפ

 רע יו ,ןברוח רעטסיוו ,ָא) טאהעג טָאה שזדָאל ,טייקשירעדליב

 (!שידק ןקידנטלַאהנֶא םעד טנַאמ ןוא ּפָאק ןרעביא טנָאלש

 -ייצרעד ןוא סרעגניז עשירעפעש-שידיי עדַאיעלּפ עשּפיה א

 -ענליפ ןעוועג טָאטש עקיזָאד יד ןיא טרּפ םעד ןיא .סרעל

 ,עזעיציבמַא ןוא ,ל?ופרילאק ןוא ךייר ךעלמענסיוא ,קיטלַאטש

 רעד .עקידנגָאזוצ ןוא עגנוי ,ערעטלע ,ייז ןשיווצ עלופטנַאלַאט
 ןיא טלגיּפשענּפָא ןוא טרילודָאמ ,ןטָאנקענ טָאה ייז ןופ בור

 רעיור ,רעקיטפַאהפמַארק רעד ןופ רעקיטש ןפַאשטרָאװ רעייז

 שזרָאל עדנענעל יד .רעטעּפש ןוא רעירפ ןופ רָאו רעשזדָאל

 .עקיזָאד יד טּפַאכראפ טָאה טעטילַאער ריא יו טקנוּפ

 -רעד גנַאג ןשירעפעש ןייז ןיא טָאה טעָאּפ רעשידיי רעד

 -סנבעל רעייז ןופ ןלייט יוװ .עירָאטקעיַארט עטיירב א טכיירג

 רעשזדָאל יד ןופ טייקשירעפעש יד ןדנובראפ זיא עטכישענ

 -עצַאק קחצי ןעװעג ןענעז סע יו סרעלייצרעד ןוא ןטעָאעּפ

 ,יקסנילרעב המלש ,ןָאבַאר לארשי ,רעווָאנילוא םירמ ,ןָאסלענ

 ,ערעדנא ןוא רענילרעב קחצי ,יקצינטישז .? שרעה ,לורק םייח

 והיעשי ,סקופ ביל םייח ןענעז'ס ןוא .עקירָאילטימ ןוא ערעגניי

 .לגיּפש

 .קירתוירזכא ןעוועג לרוג רעד עלא ייז וצ זיא יוװ ייס

 ןדנובראפ גנע ןזיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןָאזרעדָארב השמ רעבָא

 -ענער ןקיטסייג ןייז ןיא שזדָאל ךרכ םענופ תישארב ןטימ

 ןקידלרוג םענופ ןכייצנעק רעד ךיוא קילגמוא םוצ זיא ,סנַאס

 יד זיא'ס .סָאד יו רעמ זיא'ס ?שילָאבמיס .רבדמב ןשידיי

 ןופ רוד םעניא ןפַאש ןקיטסייג ןשידיי ןצנאג ןופ עידעגַארט

 ןופ רענייא זיא ןָאזרעדָארב .סענַאדיַאמ ןוא םישטנעיװשַא ךַאנ

 ךיוא אליממ ,שירעפעש .םעד ףיוא תודע עטסטלוב יד

 .שיפַארגָאיב
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 ינטורקַא .י

 ןליפָארּפ עשירַארעטיל

 ןאסלענעצאק קחצי

 וימי לכ זיא ןָאסלענעצאק קחצי
 ,שטנעמ רענייש א ןעוועג

 טָאה רע .טלעוו רעכעלרעניא ןייז ןיא ןייש ןוא ךעלרעסיוא ןייש

 ןביוהענפיוא ןיוש רע טָאה ןוא .ןדער ךיוה טנעקעגנ טשינ

 ךיז טָאה רע שזַא ,טפָארטשעג ,טנרָאצעג רע טָאה ,לוק ןייז

 .ןדנוצעגנָא

 .טייקלדייא יד טדערענּפָארא ןעלקחצי ןופ טָאה יװ ייס

 ןיא רָאנ טשינ .טפַאשביל תמחמ ןפורעג םיא ןעמ טָאה לקחצי

 רעד ןעוועג רע ןיא םינפחי יד ,ןעמַאמ-עטַאט ייב ,םייה רעד

 קלָאפ'ס סָאוװ ,יד ייב ,רוביצ רעשזדָאל םייב טרעיינ ,ריקידןב

 ןָאסלענעצַאק קחצי ,תמא .לסייטש ןופ עטשרעבייא יד :טפור

 זיא טרָאװ ןייז רעבָא ,לפעלכָאק רעשילהק ןייק ןעוועג טשינ זיא

 טשינ ךיז טָאה קחצי -- רעמ טשינ ,וויטַאטירָאטױא ןעוועג

 .עטכע ןַא ,עקידשרוש א ןעוועג זיא טייקידתווינע ןייז .טשימעג

 ןופ סיוש ןיא דניק עזירּפַאק סָאד ןעוועג רע זיא וצרעד

 רעקידסוחי א ןופ דניק טלכעקענ א יוװ ךיז ןזיווַאב .עזומ רעד

 ןעוועג קידלוש קידנעטש יו םיא ןעמ זיא ,החּפשמ רעשידמול

 יד ןיא ױזַא ןוא טננוי רעירפ ןייז ןיא ױזַא .?קעב ןיא ּפינק ַא

 ןפייר ןיא ןיירא זיא ןָאסלענעצאק קחצי ןעוו ,ןרָאי ערעטעּפש

 ראפ ןטלַאהעג ןבָאה סענובירט עשירעלעטשטפירש יד ,רעטלע

 רוטארעטיל רעד ןופ בושח-םדא ןַא יו ןטעבראפ ֹוצ םיא בוח א

 ןעוועג זיא ןָאסלענעצאק ,ָאי .שיערבעה ןיא ייס שידיי ןיא ייס

 רעערבעה יד םנה ,רעביירש רעשידיי רעקיכַארּפשײיװצ ַא

 גרוטאמארד ןוא רעטכיד א יוװ רָאנ טנכייצַאב םיא דימת ןבָאה

 טָאה אפונ ןָאסלענעצאק קחצי .ןושל ןקילייה ןיא טפַאש סָאװ

 ןעוועג טשינ .טייקיאייווצ עקיזָאד יד טנעקרענָא טשינ רעבָא

 תונושל עדייב .שיערבעה ןוא שידיי ןשיוװצ הציחמ ןייק םיא ייב

 רע ןיא ןכַארּפש עדייב ןיא .ביל ןוא ןנייא ןעוועג םיא ןענעז

 -נָא ןרעדנוזַאב ןָא ,חוכ ןכעלריטַאנ טיס ,יירפ ןעמווושעג

 ןופ רעטנעצ ַאזַא ןעוועג טשינ זיא שזדָאל םנה ןוא ,גנערטש

 טכַאמעג טשינ ןָאסלענעצַאק טָאה ,עשרַאו יו רוטארעטיל רעד

 זיא םיא .עשראוו -- ןוא שזדָאל ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק

 -יירש ןייא ףיוא ךיז ןלעטש וצ דובכ רעקיבלעז רעד ןעווענ

 -ראוו יד טימ יו סרעביירש רעשזדָאל יד טימ קירב רעשירעב

 וצ רעביל זיא םיא זא ,ןעזענסיוא טָאה סע ,אברדא .,רעוועש

 יו שידיי ירפוס רעשזדָאל ןופ הביבס רענענייא רעד ןיא ןייז

 עשירארעטיל א ךינ ןענַאטשטנַא עקַאט זיא םיא םורא .תירבע

 -רעדָארב ןוא ןענַאסלענעצַאק קנַאד ַא זא ,ןנָאז געמ'מ .הביבס
 -ירארעטיל א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ שזדָאל זיא -- ןענאז
 זיא סע ,רעטנעצ רערעדנוזַאב ןייק טשינ ביוא ,עיצנַאטס רעש

 -יצרַאה ןוא ןח ןכעלנעזרעּפ סנַאסלענעצאק קנאד א ןעשעג

 ןעוו יוזא ,חור ישנא טּפעלקענ טושּפ ןבָאה םיא וצ .טייק

 ןוא םייה סנטַאט םעד ,םייה רעד ןיא דניק א ןעוועג זיא רע

 טאהעג ,שטנעמ-החּפשמ א ןרָאװעג זיא רע ןעוו יוזא טקנוּפ

 .בוטש ענענייא ןַא

 ןיז ראפ ביל טושּפ ןעמ טָאה ןענַאסלענעצאק קחצי

 ןעו אזא ןזיוװַאב ךיז רע טָאה טרפב ,תוטשּפ ןייז ,טייקנפָא

 רעקידהחּפשמ רענענייא ןייז ןיא טריזיליבַאטס ךיז טָאה רע

 ,רעדניק יד טימ יורפ רעשיטַאּפמיס ןייז ןופ טייז רעד ייב ,םייה

 -עצַאק ןיא טלָאמעד .שפנ-תבהא טָאהעג ביל טָאה רע עכלעוו

 ראפ ,םימכחל דעו תיב רעתמא ןא ןעוװעגנ זיוה סנָאסלענ

 -עטניא רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ ןיילק ןוא סיורג

 -ענוצ ךיז ןעמ טָאה ןעלקחצי וצ ןוא .הביבס רעלעוטקעל

 ןֵא ןעוועג .טייקמערַאו רעשיטַאט ןייז בילוצ עקַאט ,טּפינק
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 טָאה ,גרוטַאמַארד א ,רענאפ ריאמ רבחמ רעשיערבעה רעטלַא

 ןעו .םייה עכעלטננגייא ןייז טַאהעג ןענָאסלענעצאק ייב רע

 -נעמ עקידחווירב רעמ וצ ןנָאלשרעד ךיז טָאה ןָאסלענעצאק

 עיזַאנמינ-טַאװירּפ ענעגייא ןא טנפעעג טָאה רע) ןטייקכעל

 זיא'ס ,(ןינב םענענייא ןא טימ ,שזדָאל ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא

 רעֶלָאמ רעד טָאה ,ןרָאי רעקיצנאווצ עטעּפש יד ןיא ןעוועג

 רעמערָא ןא רעבָא ,רעטריטנעלאט א ,יקסנישטרַאב ךענעה

 -רָאז ןקידנעטש םעד ןענַאסלענעצאק ןיא טַָאהעג ,רעקיטסַאלּפ

 ןעוועג יוזא זיא ןָאסלענעצאק טעֶָאּפ רעד .רעגרָאזרַאפ ןוא רעג

 רע זא ,ןיקסנישטרַאב ןופ החלצה רעד ןיא טריסערעטניאראפ

 טימ ךיז ןּפַאזנָא דנַאלשטייד ןייק טקישעגקעווא םיא טָאה

 ףיוא -- ןרידוטש ךיוא סגעוו ןייא ןיא עקַאט ןוא טסנוק

 ןכָאנ ,רעטעּפש .עימעדַאקַא ןא ןיא -- תואצוה סנַאסלענעצאק

 ,רעלטסניק רענעקרענָא ןא יו ןיוש ,דנַאלסיוא ןופ רעקקירוצ

 ןיא םייה עליבַאטס ןייז טַאהעג יקסנישטרַאב ךענעה טָאה

 -טעֶאּפ םענופ דיירפ יד ןעוועג זיא סע .זיוה סנָאסלענעצאק

 ,ןפלעה ןצעמע טנעקעג טָאה רע ןעו ןָאסלענעצאק שטנעמ

 ,יורפ ןייז, ודגנכ רזע ןייז ךיוא יוזא .גונעת א ןָאטנָא ןעמעוו

 רעכעלטנייוענמוא טימ טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה עכלעוו

 -גנוי םלוע סָאװ ,רַאפרעד רעדנּוװ ןייק טשינ .טייקנדיישאב

 טימ טלעוו יד ןייז וצ הכזמ ןטינשעג ךיז טָאה סָאװ ,גרַאװ

 ןגעו ןענָאסלענעצאק וצ ןעמוקעג זיא ,ןעוטפיוא עשירארעטיל

 טָאה ןָאסלענעצאק קחצי .הכרב ןייז ךָאנ ערעדנא ,המכסה א

 -יטיינ טימ ןוא טייקיטכירפיוא טימ טנכייצעגסיוא וצרעד ךיז

 ביוא ,ןָאט וצ ייו טשינ םענייק הלילח ,טײקטכַאזַאב רעק

 זיא סָאװ ךאלמ ןטימס עקלעמש ןייק ןעוועג טשינ זיא רענעי

 קחצי רעפייר רעד ,תמא .עזָארּפ יצ עיזעָאּפ רעביא הנוממ

 -ייצַאב ןעק'מ סָאװ אזא ןטַאררַאפ ךיוא טָאה ןָאסלענעצאק

 טָאה רע ןעוו ןעלטייר וליפא ךיז טגעלפ רע ,םימת א יװ ןענעכ

 אזא טשינ ןנָאז טפרַאדעג טסנוק רעד ןופ טּפעדַא ןגנוי אזא

 ,טייקלדייא יד .טרַאװרעד רע טָאה רענעי יװ ,טרָאװ ךעלקילנ

 םעד ןופ ךירטשטּפיוה א ןעוועג זיא ,תוליצא עקיטסייג עתמא

 טייקיצרַאהטונ טימ ןזיוועגסיורא דימת ךיז טָאה סָאװ ,טעָאּפ

 לָאמ וצ ןָאסלענעצאק טָאה ?יפעג םעד תמחמ .תונמחר ...ןוא

 ביִל יוזא ןעוועג טשינ םיא ןיא סָאװ ריט א ןענעפע טנעקעג

 ,ןגירקסיוא ךיז ,ןרעּפמַא ךיז ןעמענעי טימ ןוא ןענעפע וצ

 ןיא אפונ רע בוא ,ןפלעה וצ ןטנלע ןא ,ןעמערָא ןַא יבַא

 .ןָאט וצ סע דנַאטש ןיא ןעוועג טשינ

 -טָאג רעד ןעוועג ןָאסלענעצאק קחצי זיא ?כ-םדוק רעבָא

 ,טייקכעלגעט-גָאט ןייז ןיא ךיוא .טעָאּפ רעשידיי רעטשטנעבעג

 רעד ןעוועג רע זיא ,רעדניק טימ רערעל השעמ ןלענק םעניא

 ןבָאה סָאװ ןטייצ ןיא יוזא .דיי רעצנַאנ ןוא טעֶאּפ .טעָאּפ

 -עומוא תעב שרעדנַא טשינ ןוא ןעלמיה עדלימ ןעקנַאשענ

 -עצאק .ּפעק עשידיי רעביא ןגָארטענ ךיז ןבָאה סָאװ סרעט

 -רוטש שממ ןייז טימ טריטנעמוקָאד בנא סָאד טָאה ןָאסלענ

 -ברוד ךיז טָאה סָאװ עפָארטסַאטַאק רעד תעב ןפַאש ןשימ

 .עטכישעג רעשידיי רעטסיינ רעד רעביא ןגָארטעג

 ּצ

 רעד .שזדָאל שיא רעד ןָאסלענעצַאק קחצי זיא יוװ ייס

 בושי ןיא טנכערראפ ןעוועג טעָאּפ ןוא שטנעמ רעכעלרעדנווו

 טיילנַאב םיא טָאה םש ןייז ןוא .ןוז רעטביולעג ןייז יו שזדָאל
 .תובישח סיורנ טימ

 טָאה ןָאזרעדָארב השמ ןעוו :ןריטנעצקַא וצ יאדכ זיא'ס
 טעָאּפ רעקיטרַאֿפ רעד יו קורב רעשזדָאל ןפיוא ןזיװַאב ךיז
 ףיוא טקוקעג ןעמ טָאה ,(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ)
 ;ןופצ ןטלַאק ןופ גנוניישרעד רעשיטָאזקע ןַא ףיוא יו םיא

 עכַאּפַאּפ רעכיוה א טימ ןוא דרעבנקַאב טימ ןאמרעננוי א

 ןָאסלענעצאק ןיא -- טייקיינ רעשירעטכיד רעקידהזעה ןוא

 ,טעָאּפ רעשידיי ןוא רעשיערבעה רענעעזעגנָא ןא ןעוועג ןיוש

 טריפענפיוא זיא עכלעוו ,עסעיּפ א ןופ גרוטַאמַארד א ךיוא

 עמַארד יד ןעוועג זיא סע ,רעטַאעט ןיא גלָאפרעד טימ ןרָאװעג

 -ּפָאּפ טמאשראפ ןענַאסלענעצאק טָאה סָאװ ,"ןרוטַאקירַאק,

 ןבייהנָא טפראדעג טשרע טלָאמעד טָאה ןָאזרעדָארב .טעטירַאל

 ןלױּפ ןיא יװו) שזדָאל ןיא ןשימייהוצנייא ךיז ידכ ךרד ןייז

 ןיוש רע טָאה דנאלסור ןטזיורבעגפיוא ןיא שטָאכ ,(?לכב

 רעד ןופ רעטכיד ַא יו םוסריּפ ןסיוועג ַא טכיירגרעד טַאהעג

 -וטש רערענָאיצולַאװער רעד סָאװ ,ערטסַאילַאכ רעשירעפעש

 -ישרעד ןענעז דנַאלסור ןיא .טכַארבעגסױרא טָאה םער

 סָאװ ,שזדָאל ןיא רעבָא ,סנָאזרעדָארב ןעננופַאש ייר א ןענ

 ןקיטולב םענופ סגוגרָאמוצ םעד ןיא ןענַאטשעג דָארג זיא

 ךיז תמא ןא ףיוא טפרַאדַאב טשרע רע טָאה ,םזילקַאטַאק

 ןיא טלָאמעד .חומ ןוא חוכ ןשירעטכיד ןייז טימ ןרימיטיגעל

 -רעד ;ןעמָאנ רעשירעטכיד א ןעוועג ןיוש ןָאסלענעצאק קחצי

 -עצ ייז ןבָאה רעטערב-רעטַאעט יד סָאװ ,עמארד יד טָאה וצ

 עשיטַאמַארד יד טָאה בנא .עיציזָאּפ ןייז טקיטסעפראפ ,ןטכיול

 סעיציבמַא עשירעביירש סנָאסלענעצַאק טּפַאכרַאפ ?לכב םערָאפ

 קיצנייא ןייז ןעועג טשינ זיא עמַארד ענעפורעגנָא יד ןוא

 וצ ךיוא טרעהעג "?ַאמיטַאפ 3 .רענַאשז ןשינעצס ןוא קרעוו

 רע טָאה ןעווענ םש-הנוק רעבָא .ןווורּפ עשיטַאמַארד ענייז

 רָאנ ןבירשעג רע טָאה תליחת ןיא .טעָאּפ רעד יו רקיעב ךיז

 -ענ ןבָאה שיריל ךעלטימענ ןוא טנוב ךעלכַארּפש ;שיערבעה

 רוטַאנ ןייז יפכ .םיריש עשיערבעה ענייז ןופ ןזרעפ יד טעינימ

 רעטנוא טגעװַאב ךיז ןענָאסלענעצאק ןיא רעטכיד רעד טָאה

 רע ןוא סעיצַאמע רעטנוא ןדנוצעג ךיז ,ןעננומיטש יילרעלא

 -ַאּפ ןופ ןעלּפַאטש יד רעביא ןנָארטענ טכייל ךיז ?לכב טָאה

 ,עדַאיקילַאיב רעד ןופ שיור ןסייה ןרעטנוא ןעוועג זיא סע ,סָאט
 ריע , ןייז טימס רוד םענעי טּפַאכרַאפ שירעטכיד טָאה עכלעוו

 -םיוא םעד טימ ,(שידיי ןיא ,"טָאטש-הטיחש , יד) "הנירחה

 -עג םתס ןיא ןָאסלענעצאק קחצי ."שיאיבנ, ןקידנעלסיירט

 ןיא ןעמַאלפוצפיוא טפַאשננייא רעד טימ ןרָאװעג טשטנעב

 ןיא טלבוטעג ןכיילנ סָאד ךיז טָאה ןוימד ןייז .גנורעטסייגַאב

 -סיוא ךיז שיטסַאלּפ ,טָאה ץרַאה סָאד ןוא רעדליב עשיכ"נת |

 ןענעז עכלעוו ,ןטייקטייו עשילביב יד ןעמונראפ ,טקירדעג

 .ןרָאװעג טנעָאנ םיא לָאמ א טימ

 עלַא ןגעווטסעדנופ טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי רעטושּפ רעד

 -ורטסניא יו שידיי ןוא תירבע .םיא ןופ ןטכיולעגסיורא לָאמ

 ןכעלריטַאנ א ףיוא ןענעז ,קרעוו ןשירעטכיד ןייז ןופ ןטנעמ

 ןופ ןּפַאטע-בייהנָא יד ןיא ןיוש ןענַאסלענעצאק טנעָאנ ןפוא

 ןיא טלוב סיורא ךיז טבייה ךירטש רעקיזָאד רעד ,ןפַאש ןייז

 -שידיי רעקידלצרָאװ רעד קנאד א עיפארנָאיב סנַאפלענעצאק

 רעצילערַאק םעד ,ןימינב 'ר ןופ םייה רעד ,םייה ןייז ןופ טייק

 -"רבחמ טימ טקידניזעג ךיוא ןיילא טָאה רעכלעוו ,ןירואדןב

 טריפעג ךיז ןעמ טָאה בוטש ןיא רעבָא ,תירבע ןיא טפַאש
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 םענרעדָאמ ןופ רענָאיּפ רעד ,ונ .שידיי טדערעג ,ךעלשיריי

 סיורא ךיוא ךָאד טמוק ,ל"ז ןָאסלענעצאק ?רעב ,לארשי-ץרא

 ךעלמענ ןיא ןָאסלענעצַאק קחצי .םַאטש ןקיבלעז םעד ןופ

 ןופ ?דנייש םעד ,ןעלערעב ןופ דניקרעטסעווש רעכעלבייל א

 יו טקנוּפ שידיי ךעלמיטסקלַאפ .הזה םויה דע ?ארשידץרא
 תישארב ןיא ןיוש ןענַאסלענעצאק ןנייא ןעוועג זיא שיערבעה

 ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ןרָאי ענעי ןיא .יירעביירש ןייז ןופ

 ןלעטשפיוננעצ טימ ןעמונראפ ךיז ךיוא ןנעוװו הסנרּפ ןופ

 עשידיי ראפ סעיטַאמָאטסערכ עשיערבעה ךיוא ןוא עשידיי

 -- ןָאנביױוא םעד ןעמונעג ןקחצי ייב טָאה טלָאמעד טניז ,ןלוש
 .שידיי

 עטעּפש יד ןיא סעצָארּפ רעקיזָאד רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא

 -נעמראפ א ןיוש טלָאמעד ,ןָאסלענעצַאק ,ןרָאי רעקיצנַאוװצ

 -בעה ףיוא ,יירערעל רעכיירגלָאפרעד ןייז ןופ) שטנעמ רעכעל

 -יוורג א ףיוא ןזָאלעגסיורא ךיז לָאמ ןטשרע םוצ טָאה ,(שיער

 רע טָאה רעדליב-עזייר ענייז ןוא לארשי-ץרא ןייק עזייר רעס

 טאהעג טָאה רעטכיד רעד םגה ,שידיי ןיא רָאנ טכעלטנפעראפ

 רעד ןיא ווירב-עזייר יד ןכעלטנפעראפ וצ טייקכעלגעמ יד

 ןיא ןענישרעד רדָארג זיא סָאװ ,םויה גנוטייצ-נָאט רעשיערבעה

 עשידיי יד טאהענ ביל טָאה ןָאסלענעצאק קחצי .עשראוו

 טייהנגעלעג אזא ביוא ,ןעמאזוצ ריא טימ ךיז טיירפעג ,עסַאמ

 ריא ןיא טקירדעגסיוא קיטפערק ךיז טָאה רע ןוא ןעוועג זיא

 רעדנעל יד ןעוועג ןענעז סע יוװ ךייררילאק .,ןושל ןכעלנעטלַא

 יוזא ,העיסנ ןייז תעב ןעזעג טָאה רע עכלעוו ,רעקלעפ ןוא

 ןופ .ןעננוביירשאב ענייז ןופ שידיי רעד ןעוועג זיא קיטפַאז

 ןרעטיול ,ןקנענבירד טימ עטעוװעקיּפעגנָא ,ךעלטעלב עלָאמש יד

 סָאד ןלָאװקעגסיױרא ןושל-עמַאמס ןקיטכיל טימ טָאה בתכ

 סנָאסעלנעצַאק ןופ לטיּפַאק סעדעי .ץרַאה עשירעטכיד עסיורג

 רעקיטנַא רעטקעלּפטנַא יינ א ןעוועגנ זיא ןעננורעדליש-געוו

 טעֶאּפ א ןופ ןניוא יד טימ ןעזענ ,ןבעל שידיי ןסענראפ א ,קרּפ

 טרעטיצ סָאװ ,חומ-לעב א ןופ טצַאשענּפָא ,ןטסָאמעגנָא ןוא

 ,קלָאפ ןייז ןופ ןטייקנטלעז יד רעביא

 זדנוא ןיא טנייה ךָאנ טדנעלב "יזרנירב ןייק געוו רעד,

 -מערָאו רעשידיי ןוא ליטס ןשיטעֶאּפ ןופ ןייטשלדייא ןַא יו

 ,לָאמ א ןרעקקירוצ ךיז רעטכיד רעד טנעלפ שיערבעה וצ .טייק

 זיא שידיי .סנסעגראפ סעּפע ןָא ןענָאמרעד ךיז טלָאװ רע ךיילג

 עביל ןייז ןעוועג זיא שיערבעה ,עזומ ןייז ךעלבייל ןעוועג

 ןיא רעבָא .טפַאשטניוװועג רעד תמחמ ,גנואיצרעד רעד תמחמ

 םיא טָאה שידיי .חוכ רעשירעלטסניק ןייז טעיידעג טָאה שיריי

 ןיא ;:רעמ ךָאנ .עיצַאריּפסניא ןוא גנוווש ןכעלריטאנ ןבעגנעג

 -נולקעג טכע ןוא קידוועגייצרעביא ןבָאה שידיי ןקיטפַאז ןייז

 טָאה רע עכלעוו ,סעיצַאזיװָארּפמיא סנַאסלענעצאק וליפא ןעג

 ןענָאזרעדָארב טימ טסעמראפ ןשיטעָאּפ ןלעודיווידניא ןא ןיא

 -ראפ ןוא טמארּפסקע ןבירשעגנָא סעמעט עטנכייצעגנָא ףיוא

 ,"טלעו עטרירטסוליאה סעסוינילראק .ב ןיא טכעלטנפע

 בייהנֶא עשראוו ןיא ןענישרעד זיא סָאװו טפירשנכָאװ א

 ,ןרָאי רעסיצנַאװצ

 רוטַאנ ןוא יורפ ,טּפַאשקנעב ןופ ,עביל ןופ עמעט יד

 יד ןיא ןטכיױלעגרעדנַאנַאפ עיצַארג רעשירעטכיד טימ ךיז טָאה

 רעשזדָאל עבושח עדייב יד ןופ סעיצַאזיװָארּפמיא עקיזָאד

 ןטייקיינ עכעלכַארּפש ןוא ןענח עשיטעֶאּפ ערעסָאװ .ןטעָאּפ

 ןיא ןיוש טקעלּפטנַא טָאה רעערבעה רעד ןָאפלענעצַאק קחצי

 ! טסעמראפ-רעדיל ןקיזָאד םעד

 ןָאסלענעצַאק קחצי זיא ,שידיי ןיא רעטכיד רעשידיי א ,אזַא

 זיא רע ןעו ,געט ענייז ןופ ףוס ןזיב ןבילבעג ןוא ןעוועג

 ןפרָאװעג זיא סָאװ ,רוד ןשידיי רעזדנוא ןופ בויא רעד ןרָאװעג

 רימ .ןווּורּפ עכעלשטנעמרעביא ןופ ןדנַארב יד ןיא ןרָאװעג

 רעזדנוא ןופ עמעָאּפ-קינָארכ עקידנעלסיירטפיוא ןייז ןעניימ

 ."קלָאפ ןשידיי ןטענרהענסיוא ןופ דיל סָאד , הפוקת-לובמ

 ןופ רעייפ-רעקַאלפ ןקידתוירזכא םייב ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 ןופ טיוט ןקידהמיא ןופ קילבנֶא ןיא ,ןבעל ןשידיי ןסיורג

 -ראפמוא ןייז ןבירשעננָא רעטכיד רעד טָאה תוליהק עסיורג

 .רעדיל-הללק ענייז ךיוא יו הליגמ עכלעסענ

 ןצנַאנ ןייז ךשמב :ּפָארט םעד ןלעטש ָאד ףרַאדַאב'כ ,ונ

 .ןנוקמ ןייק ןעוועג טשינ ןָאסלענעצַאק זיא ןבעל ןשירעטכיד

 טָאה טרָאװ ןייז ,טסולסנבעל טימ טמעטָאעג טָאה רע ,אברדא

 -עגנָא ןבָאה ןעמטיר ענייז ;ןבעל םוצ טפַאשביל ןופ טילגעג

 ןופ גנואיינַאב עקיבייא יד .טעטילַאטיװ עקידנגערנָא ןַא ןנָאלש

 וצ טפַאשקנעב ןייז ןופ םוידעמ רעד ןעוועג זיא רוטַאנ רעד

 וצ גנואיצַאב ןייז ןיא .ןשטנעמ וצ טייקיצרַאהטונ ןוא רשוי

 -הלתה רעשידיסח ןופ רצוא ןַא שממ טָאהעג רע טָאה שטנעמ

 -פיוא םענייש א ןופ ןטרעטסיײנַאב א ןענַָאסלענעצַאק ןעז .תוב

 טשינ טָאה ,ךוב ןטָארעג א ,הרוש רעטונג א סנצעמע ןופ ,וט

 טלַארטשעג םיא ןופ טָאה טרפב .ןטייקנטלעז יד וצ טרעהעג

 זיא םיא ייב .סרעלטסניק וצ ,םימכח ידימלת וצ טפַאשביל

 -ידיי רעיינ א ןעמוקענוצ זיא סע זא ,החמש עתמא ןא ןעוועג

 ,םינפוא ?כב טרילומיטס רע טָאה ןכלעזא ;רעביירש רעש

 סקיוועג ננוי א .רעפסָאמטַא עקיטיינ יד םיא םורא ןפַאשעג

 ןָאסלענעצַאק ןוא ,טײקמערַאו ןוא טכיל גונעג ןבָאה ףרַאד

 ,וָאנַאיַארט אשימ .םעניוזא ראפ ןעננודעגסיוא וליפא ךיז טָאה

 ןיא טָאה ,טנלע ןשיטַאטשסיורנ ןופ ץָארּפש רעשירעטכיד א

 -אמ א ךיוא ןוא ןשילַארָאמ א ןענופעג ןענַאסעלנעצַאק קחצי

 טזומעג טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעטסנוװַאב רעד .,רַאּפשנָא ןלעירעט

 -קָאװעגרעדנַאנַאפ ןייז ןופ םינינע ןיא ךיוא ןָאטעגניירא ןייז

 טייצ רערעייט ןייז ןופ טרַָאּפשענּפָא טָאה ,לוש-טַאוװירּפ רענעס

 -ניילק ןלופטנַאלַאט םעד ןטסקיטיינ ןטימ ןנרָאזראפ וצ ידכ

 -יירש ןכוז שזדָאל ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,רוחב ןקידלטעטש

 ,טָאטש ןיא ןעזנָא סיורג טַָאהעג טָאה ?קחצי .תילכת ןשירעב

 סָאװ טלעוּפעגסיױא רע טָאה ,ןענָאמ ןעמוקעג זיא רע ּוװ ןוא

 ןלאפ עכלעזא ןיא טגעלפ ןָאסלענעצַאק קחצי .ןעוועג ןווכמ

 זא ,טסוװַאב ןעוועג זיא סע תמחמ ,ןענָאמ רָאנ ,ןטעב טשינ

 רעטכיד רעד ,יאדווא .סרעבעג יד וצ ךיוא טננַאלַאב אפונ רע

 ראפ ןעלטימ ענענייא ענייז ןופ טעװעלַאשזענ טשינ טָאה

 ןשטנעמ-בוטש עקידנעטש ענייז ןעוועג ןענעז יוזא .עכלעזא

 ,רענַאּפ ריאמ רעביירש רעשיערבעה רעטנַאמרעד ןיוש רעד

 -עימאק .ש .א ר"ד רעטנרעלעג רעטלא רענעעזעגנָא רעד ךיוא

 -ענ טײרּפשעג טָאה סָאבעלַאב רעקידחרא-סינכמ רעד .יקצענ

 רענעזָאלענוצ רעד ןוא ."ןשטנעמ ענייז , םורא טייקכעלטימ

 טשינ ךיז טָאה רע ,סעכ-אלמ ןרָאװעג זיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 יד ןסירעגרעטנורא טָאה רעצעמע ביוא ,ןפָארטש וצ טמעשעג

 ,דיחי א ןופ דובכ םעד טצעלרַאפ רעדָא ךַאז-ללכ א ןופ תובישח

 ביל רעבָא ןבָאה םיא ,טסינויצ א ןעוועג זיא ןָאסלענעצַאק

 לייוו .ןטסינומָאק ןוא ןטסינויצ-ילעוּפ ,ןטסידנוב ךיוא טאהעג

 לקיטש א ,טייקנייש ץוצינ א ןענופענ רע טָאה ןעמעלא ןיא

 ןבָאה סעיטַאּפמיס עשינָאלָאעדיא סנצעמע .טייקכעלשטנעמ

 םוצ רעטכיד םעד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא טרידיצעד טשינ
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 לארשי ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד ביל ןעוועג זיא םיא .ןשטנעמ

 ךיוה טָאה רע ;רעריפ ןשידנוב רעשזדָאל םעד ןענייטשנעטכיל

 .ןסיו ןכעלרע ןייז ןוא םזינַאמוה ןרעטיול ןייז טצַאשעג

 -נעטכיל לארשי ןרעה ןעגנַאגעג ןטסימוא ןיא ןָאסלענעצאק

 םיא ןוא ןעמכילע םולש ןגעוו ,ןצרּפ ןנעו סעיצקעל סנייטש

 עילומ ןופ טייקכעלטנרָא עשיטַאמנָאד יד טפיוקעגרעטנוא טָאה

 -ויצ יִלעוּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ,ןאמלדע (?אומש)

 םייב זיא קלָאפ שידיי ,ןדיי .שזדָאל ןיא ןענַארעטעװ עשיטסינ

 סָאװו ,ףירגַאב רעטסכעה רעד ןעוועג ןָאסלענעצאק רעטכיד

 רעשידיי רעד .סעיטַאּפמיס עכעלשטנעמ ענייז טמיטשַאב טָאה

 -לעזעג רעד דצמ רעטלוועאב ןטסרעמ םוצ רעד זיא רעלטסניק

 זיא סָאד -- ןעמעננָא לעיצעּפס ךיז ןעמ ףרַאד םיא ראפ ,טפַאש

 ביל תונכס טָאה רע .ןענָאסלענעצַאק ייב םָאיסקַא ןא ןעוועג

 רעדָא רעביירש א ןעוועג זיא רע יצ ,טנַאלַאט ןטכע ןא טַאהעג

 םענעדיישַאב א וצ ןעמוקעג ןָאסלענעצַאק זיא ןוא ,רעלָאמ א

 יטסַאלּפ-רעלטסניק עשידיי ןבָאה ,יירערעל ןייז ןופ ןגעמרַאפ

 ,רעניורב לשטיא .ןענַאסלענעצַאק ייב םייה א טַאהעג סרעק

 -ָארעזייל לארשי ,רעבַאה ןרהא ,רעבַאה היבוט ,לגיּפש ןתנ

 -עה ,שטיווָאמייכ ךענעה .גנַאפשריה ,טפַאשרעה םַאדַא ,שטיוו

 -ַאק .י ןופ טדערעגּפָארא שירעלָאמ ןבָאה יקסנישטרַאב ךענ

 טשינ זיא טלעג'ס ,ךעלרעדניק ,ךייא טאנ, .טנעוו סנַאסלענעצ

 ןעוועג זיא ןגעוו תונורזפ ןופ טשינ "!טפַאש ,טסינעג ,סניימ

 ןוא סרעלָאמ יד ןופ קרעוװו יד ראפ ןבעג טלעג סנַאסלענעצַאק

 םעד ראפ גרָאז עכעלרעטָאפ א ןעוועג זיא'ס -- ןרָאטּפלוקס

 ידכ ןוא .סרעפַאש יד וצ טפַאשביל יד ןוא ןפַאש סרעלטסניק

 יו סּפורטוּפא-רעטכיד ןקיצרַאהטונ םעד ןופ ןעמענ וצ טשינ

 ןעגנָאהַאב סרעלטסניק יד ןבָאה ,תובדנ עכעלטפַאשדניירפ

 ,ןעגנונעכייצ ,רעדליב טימ זיוה סנַאסלענעצַאק ןופ טנעוו עלא

 .ןדויטע ,ןטערטרָאּפ ,ןטפַאשדנַאל ,סעידוטש ,ןלערַאװקַא

 -עצַאק קחצי ןופ טערטרָאּפ םעד ךייש סָאװ ץלא סָאד

 .שטנעמ םעד ןענָאסלענ

 םעד טצנַאגרעד םָאקלופ טָאה טעָאּפ רעד ןָאסלענעצַאק .י

 -ביִל םעד ,דניירפ ןקידנליפנייפ םעד ןָאסלענעצַאק ןופ טערטרָאּפ

 ןיא טמוק טשרע .סרעלטסניק ןוא טסנוק רעשידיי ןופ רעבָאה

 -עלטסניק טָאה רעכלעוו ,ןָאסלענעצַאק טעֶָאּפ רעד טנורגרעדַָאפ

 ןיא ,דיל ןיא :ןעמָארטש ענעדיישרַאפ ןיא טײרּפשעגסיױא ךיז שיר

 עלא יד ףיוא .ייסע ןוא עמַארד ןיא ,עמעָאּפ רעשירעלייצרעד

 זיא םיא .עמַאג עשיריל יד טרינימָאד םיא ייב טָאה ןכַאלפ

 זיא טסּוװַאב .דילרעדניק סָאד טנעֶאנ ךעלבייל ןעוועג ךיוא

 קלָאפ ןיא קעווא סעיצַאירַאװ ןיא זיא סָאװ ,עיגעלע ןייז בנא

 ;גנַאזעג-סקלָאפ עשידיי ןופ ?רעּפ א יו

 ןעמַאלפ ןיא טיײגראפ ןוז יד

 ןםיױק יז טעז עמ ,טז יד

 ,גננעפַאה ןײמ טיײגראפ יוזא

 .םירט ןײמ טיײגראפ יוזַא

 זייוגנוי .רעדיל-טננוי סנַאסלענעצַאק וצ טרעהעג סָאד

 ,ונ .ןעגנומיטש עשיטסימיסעּפ ןבעגעגרעטנוא ךיז רע טָאה

 ועשַאביצרַא עדָאמ רעד ןיא ןעוועג טייצ ןייז ןיא ךָאד זיא'ס

 ."ןינַאס , ןייז טימ

 .ץרַאה קידוועליפ ןייז ןעגנוזעגסיוא טָאה רעטכיד רעד

 רעבָא ,ילנסנבעל טימ לופ רע זיא ענייז ןעגנַאזענ עלא ןיא

 ןיא טגָאזעגסױרא ךיז ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ןטסקרַאטש םוצ

 םינּפ לא םינּפ ןענַאטשנַא םיא ייב ןענעז עכלעוו ,ןעגנופַאש יד

 ךיז רעטכיד רעד זיא ָאד .רעלטיה ימיב קילגמוא-סקלָאפ ןטימ

 עשידיי יד טרָאװ סָאד ןעמוקַאב טָאה ָאד ,ןסקָאוװעגרעבירא

 ןכעלדיימראפמוא וצ ןרָאװעג ןבירטעג ןזיא סָאװ ,הנחמ

 רעקיריל רענייר רעד ןטָארטענּפָא ןיא לָאמ א טימ .םוקמוא

 רעוויטקעיבוס רעד טדער ָאד ךיוא ,תמא ;ןענָאסלענעצַאק ייב

 םעד ןענָאסלענעצַאק ןופ ךיז רעמ טרעה סע רעבָא -- רעעז

 זיא סָאװ רעקינָארכ-רעטכיד םעד ,קיטייצנייא ,ןוא רעלפייווצ

 סָאד ןייז וצ עלָאר רעד ראפ תוירחא ןייז ןופ טסּגװַאב ךיז

 .געו ןטצעל םעד ןייג וצ טּפשמראפ ןענעז סָאװ ,יד ןופ ליומ

 רעד ןופ סעיצַאדַארג יד ןענעז רעטיב קידנריר ןוא קרַאטש

 ןטימ ןטלָאשראפ ןזיא סָאו ,םעד טשרעהַאב סָאװ ,גנומיטש

 .ךָארב םעד ןעזעג טָאה ןָאסלענעצַאק יו ועעז ַאזא ןופ חוכ

 .תרכ ןרעטצניפ םענענייא ןייז טבעלענרעביא שממ טָאה רע

 !טשינ םיא ףרַאד ךיא ,ךױט םיא ..ןהימרי ,ןײג ,םיא ןלאקזזסי

 ! סיורא טפלעה ,רימ טפלעה ,ָא :ײז ןפורעג בָאה ךיא

 -- דיל ןטצעל ןיײמ טימ ןטרַאװ טשינ ײז ףיױוא לעװיכ רַאנ

 .סיורג עגײמ זיא ןקיטײװ טימ ךיא ןוא חואיבג טימ יײז

 ,ןטײז ענעי ףיוא ןצכעבײלברעביא ךײא ,עטולע ,ךײא לוט...

 ןקיטײװ ענײמ ןענעפע סע ןעװ ,טשינ סע טסײװ ריא סָאװ

 -- ,לױמ ַא

 טרעטצניפראפ טלעװ יד ךײא ,סרעײא ןבעל סָאד ךױא ןטלָאװ יז

 .טמסראפ ןוא

 -ָאטעג ןופ ןנוקמ רעד טָאה הטיחשה תיראש יד זדנוא

 ,תולבא ןיא ןסעזעג זיא רע ןעו ,טַאהעג ןעניז ןיא קילנמוא

 טנעז סָאװ ,ריא  .ןברוח ןרעייהענמוא םענופ רענעכָארבעצ א

 ץיוושיוא ןופ ןעמאלפ-רעטייש יד ץוחמ ,סנ יּפ לע ןבילבעג

 .שינעמעלק ןיא טגָאזעג רעטכיד רעד טָאה -- ,"קענַאדיימ ןוא

 קיטכעממוא טביילב'מ .ייוו ןייז וצ ףתוש א טרענַאב טָאה רע

 ,איבניַאטעג ןטרעוװװיידעגסיוא-שיטעלעקס םעד טָא ןגעקטנַא

 .ּפָארַא גרַאב-ןברוח םענופ הנעט ןייז טפרַאוו סָאװ

 ,ןטסידנוב ריא ,םיצולח ערעייט עניימ ,ריא טנעז וו,

 ריא טלָאװ יאוולה ,ןטסינומָאק ריא ,ןטסינויצ-ילעוּפ עניימ

 ."טגירקעג רעטייוו ךיז ריא טלָאװ יאוולה ,ןעוועג ךָאנ

 ןאזרעדארב השממ

 ןָאזרעדָארב השמ טעָאּפ רעד
 ןיא קיטייזליפ ןעוועג זיא

 םיא ןופ ןבענ וצ ךייש טשינ זיא'ס .טייקשירעפעש ןייז

 טעװ רעכעלרע .ךַאלפ רעצרוק א ףיוא דליב טריסנעדנָאק א

 ןופ טייקטלוב יד ןבעג ןעמענרעטנוא ךיז ןלעװ רימ ביוא ןייז

 .טעוליס ןקיטסייג ןייז

 ןופ בשות א טליפרעד ךיז טָאה ןָאזרעדָארב דלאב יו...

 .ןבייהנֶא עשירארעטיל ןופ עזַאפ רעד ןופ סיורא רע זיא ,שזדָאל

 רעד זיא ?כיברעדיל טשרע ןייז ,"ךעלרעטילפ עצרַאװש ,

 -ריריּפסניא ןופ הפוקת יד ןעמוקעג זיא'ס ןוא בייהנא רעקיזָאד

 .עיזעָאּפ רעד ןיא קיטנעמירעּפסקע רעקידנריריּפסניא ןוא רעט

 -ָארב םענעי ןשיוצ טניל ךלהמ רעשּפיה א -- תמא זיא סע
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 ,טעֶאּפ םענופ גנוריזילַאטסירקסיױא יד ןוא בייהנא ןשינָאזרעד

 ןַא טימ טייקבעלנעזרעּפ עשיטעָאּפ ןרָאװעג ךָאנרעד זיא סָאװ

 גנורַאפרעד יד טגיל ןשיווצניא םעד ןיא .,םינּפ ןקיטרַאנגייא

 -ָארב רעגנוי רעד רעכלעוו ןופ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ

 -ערב ריא ןריּפשרעד וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה ןָאזרעד

 .-טנגייא יד ןָא ךיז טבייה טלַאמעד ןופ עקַאט .םעטָא ןקידנענ

 םעד ןענָאזרעדַָארב השמ ןופ עיפַארנָאאב עקיברַאפ עכעל

 .עיזעֶאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ זָאוטריװ

 ,קְלָאפ ןייז ראפ טייצ עבירט א רָאג ןעװעג ןיא סע

 טעטסָאמעגנייא ךיז טָאה ןָאזרעדָארב ןעוו ,טעֶָאּפ ןראפ אליממ

 ןיא ןויטָאמ ןעגנוזעג שטָאכ .טייקכעלקריוו רעשזדָאל רעד ןיא

 רעשזדָאל ןפיוא ,ןָאזרעדָארב רעגנוי רעד ןיוש טָאה ,רָאנימ

 ןשידיי ןשיטעֶאּפ ןופ רעמענּפָא ןקידוװעקנַאד םעד ןענווװעג קורב

 -נקָאל א רעטנוא יװ ןבָאה ,סרעטעברא עסַאמ עסיורג יד ,דיל

 סאו ,דיל םענופ ןוגינ םעיינ םעד טרעהרעד ףושיכ ןקיד

 וויטקניטסניא רעמ ,תמא ;ליפעג רעייז טימ טרָאּפעג ךיז טָאה

 -נייּפ ןפיוא ןרעייז רעייגטימ םעד ןענָאזרעדָארב ןיא טליפרעד

 םורא יוזא טָאה טעָאּפ רעד ןוא ,רעצ ןוא ייוו ןופ געוו ןלופ

 טעװעדָאהעג ,דיי ןגנוי םעד ךיז וצ ןביוהעגפיוא קירעפייא

 -שיריי ןטרעכײרַאב ,ןטיינַאב ןוא דיל ןטריניפַאר ןראפ םיא

 ןיא דלַאב טנפעעג ןָאזרערָארב טָאה געוו ןקיזָאד םעד .ןוש

 ,ןטיובעג-טנַאלַאנ ןטימ טנפעעג ,ןעניישרעד ןייז ןופ תליחת

 גנַאזעג ןייז רע טָאה ךָאנרעד :ףָארטס ןקידנעגנילק-קיטעמוא

 -ָאה לָאמ וצ ,עקיטכיל ךעלמיטסקלָאפ טימ ךיוא טשימייהראפ

 -ענּפָא קידיירפ ןבָאה סָאװ ןטעלּפוק ןוא ןעגנַאזעג עקידרעפ

 טָאה רע רעכלעוו ןנעקטנַא ,עניב רעלַארעמַאק רעד ןופ טכליה

 ןופ עיציזָאּפ רעקיטפַאהרָאװ רעד ןיא טלעטשעגקעווא ךיז

 -עלּפטנַא ןוא יינ רעטכיד רעד זיא ָאד .,רענָאיּפ ןשירעפעש א

 -אינימ ןופ רעטַאעטי-לַארעמַאק עשינָאזרעדָארב סָאד ,ָאי .שירעק

 ןשיטעֶָאּפ ןופ טיילגַאב ןיא עטכישעג טכַאמעג טָאה קרעוו רוט

 .לעמענ ןוויטַארטסוליא ןוא טימענ

 טעָאּפ רעקידנעקנעד רעד סָאװ לַאפוצ ןייק טשינ זיא סע

 ןטימ טריסערעטניאראפ ךיז ןפַאש ןייז ןופ עזַאב א ראפ טָאה

 טרעשַאב ןזיא םיא .קלָאפ ןייז ןופ םזיטַאמַארד ןכעלטכישעג

 ,תונויסנ עקידארומ ןופ היאר דע רעד ןייז וצ ןיילא ןרָאװעג

 .םיבושי עשידיי עצנַאנ עטריפענסיורא לַאטָאט ןעז ןופ

 ךיז ןבָאה עיציזיווקניא רעשינַאּפש רער ןופ סעּפַאדָאטױא יד

 עשיצַאנ יד טימ ןפורעגרעביא שירעעזלעה ,סנטייצַאב םיא ייב

 .טלעו רעצנַאג רעד ןופ ןייש רעד ינפב סעיצוקעזקעדןסַאמ

 טלעטשעג זיא ןָאזרעדָארב דיי רעד ,ןָאזרעדָארב טעָאּפ רעד ןוא

 ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ןתוירזכא ןופ ןויסנ םעיינ ןרַאפ ןרָאװעג

 ןפיוא זיא יוזא .טלעוו ןייז ןוא דיי םענופ ןבעל ןטעקַאנ ןפיוא

 טלעטשעגקעװא ןבעל ןקיניזטסּוװַאב ןצנַאג ןייז ןופ חטש

 .ריי ןנעק םניח תאנש יד .גנורעיול יד םיא ראפ ןרָאװעג

 טנגוי ןיימ טָאה םונהיג םעד ןופ גָאטלַא רעד
 -- טקילפעצ

 ךימ ןעגנַאװצרעיײיּפ טימ ןוא ,ןגרָאװעג
 -- טקיטשע

 וצ רימ ןפַאשעג טָאה ןבעל'ס ןוא
 ! טומ ןברַאטש

 לוויימ רעד םתסמ טנייוו לזמ רעזדנוא ףיוא
 ,תונמחר ראפ

 עטרעטצניפראפ ,עטנלעראפ ערעזדנוא ףיוא
 .תונווכ

 ןייז ףיוא רעדניליצ-ץראוש א טקורעגפיורא
 .זיא ךילּפ

 ןוא רעכעדלכַאק ףיוא קידנטייר רֶע טציז טרָאד
 -- סעכירטס ףיוא

 סָאד טניוו ןטימ םנעמיוק ןיא טגָאלקַאב
 ++ + תוחישמ-יינ

 טָאה סָאװ דיי ןגנוי םענופ הללי יד ןנָארטעג ךיז טָאה'ס

 רעד ןופ האמוט ירעש ט"מ עלא ןייגוצכרוד ןזיוואב ןיוש

 -ַאב ךימ ןבָאה רעיוט ןדעי ןיא , לייוו ,טייצ רעטרעלקעגפיוא

 יד ףיוא םלוע שיערמ ןיא רע ."עמוטש סרעדרעמ טנגעג

 ןשטנעמ ןענָאילימ , שטָאב ,קלָאפ ןייז ףיוא ןעייג סָאװ תונכס

 סע .רעטייוו ,רעטייוו ןעייג ןענָאילימ ןוא ,ןעמוקענמוא ןענעז

 ןעייטש טָא ,טכַאנ עליוה א ,עטעקַאנ א ,טכַאנ א רימ ןיא ןיא

 קירוצ ןגעוװסיוא עלא טָאה רעטייא ןוא טולב ,עטיוט עלא ייז

 .("תבשיץרַאװש , עמעָאּפ) "טכַאמראפ סיֹורָאפ ךיוא ןוא

 ןצנַאג םעד טעָאּפ-דיי םעד ךָאנ טיינ טיײקטרעשַאב עקיזָאד יד

 ןופ ךיז טרעה ,לרוג ןייז זיא ,קלָאפ ןייז ןופ ֿפרונ רעד .געוו

 עמאס ןייז זיב טנגוי רעשירעטכיד ןייז טניז ןעגנופַאש ענייז

 רוד סנָאזרעדָארב ןופ ןכייצנעק רעד זיא ןברוח .טייקפייר
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 לָאמ וצ טשינ םיא טיירפַאב ןברוח ןופ טייקרעטיב יד ןוא

 רעד ןופ םמערֶא יד ןיא שפנה תוחּפטשה ןופ סעגר יד ןיא

 :עטבילעג-סנצרַאה

 םירישה ריש ןוא
 .ןעגנאזעג םרעטפביל ןיימ זיא

 ,םיטש ריא ןשוק וצ

 -- ןעגנאלק יד ןעמענראפ וצ
 .ןעגנאלרעד ןעלמיה ןעמ ףרַאד

 ,קילב ןייד זיא שריה א
 ,ןדיימראפ םענייק טעוװ סָאװ
 קילג ןופ ןלאווק ליפ
 -- ןדייק ןופ ןעמערב ןעידס
 .ןדייז ךעלתכורּפ יד

 ,("ילט

 ,דנַאלסור ןיא דַאשט ןרענָאיצולָאװער ןופ קידנעמוקקירוצ

 יד ןופ ןעכושטסיוא ךיז טנעקעג טשינ ץלא ןָאזרעדָארב טָאה

 ןטימ וא ,טליפעגסיורָאפ טָאה רע .ןשינעבעלרעביא עקידנקירד

 טשינ ךָאנ ךיז דיי םענופ עמַארד יד טָאה םערוטש ןשיסור

 רעיינ א ןיא ןיירא טשרע ןזיא יז ,טרעקראפ ;טקידנעראפ

 ףיוא ןיא סָאװ ,קנַאדעג ןייז טעילטעצ ךיז טָאה ןופרעד .עזַאפ

 -פער טימ ,דליב טימ טרָאּפעג ןפוא ןשירעפעש ,ןכעלריטַאנ א

 .ןרוטנָאק "עקידנדייר, סנטָאש עקידנריטקעל

 סָאװ ,ןרָאי יד ןיא ןעגנוזעג טעָאּפ רעזדנוא טָאה יוזא

 -טייצ א יװ טרעוו סָאװ ,הפוקת עיינ יד ןריובעג טשרע ןבָאה

 -טלעו עדייב יד ןשיוװצ רָאירעּפ רעד, ןפורעגנָא רעטסעמ

 ."תומחלמ

 ִּצ

 ףרַאש א טָאהעג ביל תונכס טָאה סָאװ ,ןָאזרעדָארב השמ

 ,רליב ןפילשעג א ,נָאז ןקיציּפש ןוא ןקידכעלייק א ,טרָאװ

 -ענמוא ןייז ךיז טרעלקרעד טימרעד --- ,םזירָאפַא ןקיצילב א

 -עֶאֹּפ ןייז ןופ גנואיינַאב ןוא טייקשירעדניפרעד עכעלטנייוו

 טשינ לָאמ ןייק טעמכ טָאה ןָאזרעדָארב -- ,ןושל ןשיט

 ,טבַאלעג ביוא .רעטכעלעג ךעליירפ ,קיכליה א טימ טכַאלעג

 -ענ ןענעז סָאװ ןרערט ךותמ רעטכעלענ א ןעוועגנ סע זיא

 ןופ טייצ רעד ןיא וליפא ,ונ .קַאב ןייז ףיוא ןרעווילג ןבילב

 ןפרָאװראפ ןעוועג ןיא טםעֶָאּפ רעד ןעוו ,ןדייל ערעייהענמוא

 -לַאק-אראק ןיא ךָאנרעד ,עגלָאװ רעד ייב קסנעזואדָאוװָאנ ןיא

 טָאה ,ךשוח-ירה עשיטעיוואס יד ןיא סָאװ ,טנגעג רעשיקַאפ

 -עג א ,סיוועג ,רעטכעלעג רעטיב א ןסירעגסיורא םיא ןופ ךיז

 -נעטיגָאט רענטומעלַאק רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ רעטכעל

 / ןיא םחל רסוחמ א ןעוװועג זיא רעטכיד רעד ןעוו ,טייקכעל

 טסוקעגסיורא טָאה טיונ יד ןוא טרָאװ ןופ ןיז ןכעלבעטשכוב

 ןפרָאװעגניירא לָאמ א טָאה רע סָאװ ךעלהרושדווירב יד ןופ

 ,טייקנפרָאװראפ רעשיטעיווָאפ רערעדנא ןא ןיא עגעלַאק א וצ

 ןענָאזרעדָארב השמ טיילגַאב טנשקעראפ טָאה רעיורט רעד

 ךיז טָאה םיא ןעו טלָאמעד וליפא ,נעווסנבעל ןצנַאנ ןייז

 .טכַאלעג טשרעּפמָאלק

 רעכלעוו ,ןענָאזרעדָארב טעָאּפ-דיי םעד זיא רעיורט רעד

 -כָאנ ,טָאטשמייה עכעלטנגייא ןייז יו שזדָאל טריטּפָאדַא טָאה
 ןטָאש רעקיזָאד רעד .רעדורבפיטש רעיירטעג א יװ ןעגנַאנעג

 טלָאמער וליפא ,ןטייצ עלא ןיא ןזָאלענּפָא טשינ םיא טָאה

 -עגוצ קידרעּפָאה רָאג ,רָאנ םיא טָאה ?זמ עשירעטכיד סָאד ןעוו

 ןופ רענייא יו שוריפב ךיז טנָאמרעד ,טלָאמעד .טלכיימש

 רעריפ-רעטעברא רעד ,םידיסח עשירארעטיל סנָאזרעדָארב

 הקושת יד ןעוו ,טונימ רעטונ א ןיא טָאה שטיוועלאכימ שינייב

 ,ןָאטעג יצ א םיא טָאה עיזעָאּפ רעשידיי רעטסעיינ רעד וצ

 ,שזדָאל ןשידיי ןופ םיעושעש דלי ןטימ טרעטסיײיגַאב יוזא ךיז

 -שידיי ןכייר סנָאזרעדַָארב חוכמ ןָאטעג ביירש א טָאה רע זַא

 סָאד הרובג עזייב א ראפ סָאװ ;טייקשירעדליב ןייז ןוא ןֹושָל

 -ירַארעטיל ענייז טנעלפ שטיוועלַאכימ .ב) !ןעּפ ןייז ןיא טָאה

 ףסוי ;ןעמָאנ םענענייא ןייז טימ ןביירשרעטנוא ןטעברַא עש

 .(יקציבזיא

 ןָאזרעדָארב טעֶָאּפ םעד רימ ןעעז ןעמונעג ?ללכב

 טמעטָא סָאװ ,שטנעמ ןשידיי א ,שטנעמ ןטקיטייוװעצ א יוװ

 -עטַאק עכעלטכישעג - שידיי טימ ןעקנעד ןוא ןליפ ןייז ןיא

 -קעּפסרעּפ ןשידיי ןופ עמזירּפ רעד ךרוד ןעקנעד ןייז .סעירָאג

 אמתסמ .רעדיל עירפ ענייז ןיא לָאמ וצ רימ ןעעז ל?ימעגדוויט

 םיא עכלעוו ,רעדליב עקידמיואמ יד טימ סָאד ךיז טרעלקרעד

 -רעדליב ,טננוי ןייז ןיא ןבעלוצרעביא ןעוועג טרעשאב זיא

 רעד ןיהוװ ,ןעמוטעמוא יד ןיא סוטַאטס סנדיי ןופ סענעצס

 -ןקָאד דיי םענופ טייקטקיטייוועצ יד-טָא .ייז טפרַאוװרַאפ לרוג

 עכלעוו ,"רוי, עמעָאּפ רעסיורג ןייז ןיא טעֶָאּפ רעד טריטנעמ

 ןקיטולב םענופ םוקנָא ןראפ טייוו שּפיה קורד ןופ סיורא זיא

 ,רעעזלעה א ,איבנ א ?לכ ךרדב ןיא טעֶאּפ רעד ביוא ,?ובמ

 -ָארב סע ןיא ,םערוטש םענופ םוקנֶא םעד סיורָאפ טליפ סָאװ

 -המיא םעד ןופ גנורעטנענרעד רעד ךייש סָאװ ןעוועג ןָאזרעד

 ןיא סעצנַאג א יו קלָאפ רעזדנוא ןכלעוו ןופ ,רעטיוועג ןקיד

 .ןברק א ןלַאפענ שרעדנַא ןוא ױזַא

 יד יו טפָא טציא םעטש יד םיוא ןעעז סע
 ,עטלא סנימלע תיב

 טלמוטעצ םוא-ןעלגָאוװ'ס עכלעוו ףיוא

 ,םיתמ ץקידעבעל
 ךיז טָאה רבק ןייז ייז ןופ ןכעלטיא סָאװ

 -- ןטלַאהַאבסיױא
 לוויימ רעד -- זיא רע ּוװ ,ןעד טסייוו רעוו

 ! םיא סייוו

 ; םִע סייוו'כ --- ריא טגָאז -- קידלוש ןיב'כ ...

 ,קידלוש ןיב ךיא
 ןענעז םע דניז ןסָאמ עלא ןוא

 .טלופרעביא
 ןעוועג ןיב ךיא -- רעניימ אטח רעטשרע רעד

 ,קודלודעג
 ןיימ זיא ןוא ןעוועג זיא'ס ,קפס ןָא זיא סָאד

 .דלוש עטסערג

 טיוט ןקיטפַאהנסַאמ ןוא תוחיצר ןופ ,ָאטענ ןופ ןליורג יד

 ,עשירעלטיה ,עלעוטקַא ןוא עשירָאטסיה ,עיציזיווקניא ךרוד
 רעד ףיוא טרעיוה ץלא סָאד ,ןעמָארנָאּפ ,תושיננ ,עשינילַאטס

 -רעדָארב ןופ ערטילַאּפ רעשירעדליב רעד ףיוא ,רעשיטַאמעט

 רעד רעביא ןזָאלעגסיורא טָאה רע ןכלעוו ,יירשעג-ייוו ןשינָאז

 ."דוי, ;?טיט ןרעטנוא טלעוו רעשידיי רערָאנ
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 טבעלעג דימת טָאה טעֶָאּפ רעד ןָאזרעדָארב השמ ,יאדווא

 ,ָאי .טײקנסָאלשענּפָא ןיא ,ןבעל ?עודיווידניא ןייז רָאנ טשינ

 טימ גיוא ףיוא ניוא ןעוועג זיא רע ןעוו ,דיא ולוכ ןעוועג זיא רע

 ןופ ןָאטוצסיוא ךיז ןזיוװַאב רָאנ רע טָאה .הריתי המשנ רעד

 טָאה ,טרָאװ ןשידיי ןופ רעביוצ םעד ןוא קיזומ רעד ןופ ,דיל

 -ךיי א ,שטנעמ ןקיטולבלופ א ןיא טלדנַאוװראפ ךיז טעָאּפ רעד

 ,עקידנדייל יד ןופ ןייּפ םעד ףיוא טקיטולבעג טָאה סָאװ ,שטנעמ

 -יירש-גנוטייצ וצ ךיוא טריפענ םיא טָאה געוו רעד טָא ,עמשמ

 -ייצ עכעלנעט ןיא טעברַאעג ןגנעוו הנויח ןופ טָאה רע .יירעב

 -עילעפ-נָאט ןבירשעג ,טעברא עצראוש שממ ןָאטעג ,ןעגנוט

 ,שירעטסיימ ןעוועג ָאד ךיוא ןוא ןעמַארג עלעוטקַא ,ןענָאט

 -ראפ * רעֶלוּפָאּפ א ןעוועג זיא הרוש יד שטָאכ ,קיטראנגייא

 ןוא .רעסינעג ןוויטימירּפ םעד ראפ עקידווענעייל א ,עטסַאפ

 םעלבָארּפ-רוטלוק א ןגעוו רמאמ א ,ייסע ןא ןבירשענ רע טָאה

 -יגעל רעד יוװ זדנוא ראפ ןענַאטשעג ןָאזרעדָארב טעָאּפ רעד זיא

 תוירחא רעסיורג טימ רוטלוק רעשידיי רעד ןופ דמוע רעמיט

 רע ןיא גנוטייצטאלב רעד ראפ עילַאוטקַא רעד ןיא ,5כ ראפ

 .רעגניז רעדָארב ,עזָאק עלעוונייז רָאנ ,ןָאזרעדָארב טשינ ןעוועג

 סואימ ךיז טָאה סָאװ לווונמ א טלעטשעגרעטנוא ךיז טָאה ןוא

 -ראפ טשינ ןָאזרעדָארב טָאה רוביצ ןשידיי ןיא טעירָאנעגניײרא

 -נעראפ ןוא טרָאוװ וויטַאטירָאטיױא ןייז טימ ןעמוק וצ טלעפ

 "!ןָאװ לָאשַאּפ , ןטסיירד ,ןקיטומ א טימ טירטסיורא ןייז ןקיד

 רעדָא םענעגייא ןא ןעמוקרעטנוא טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןוא

 ןָאזרעדָארב זיא ,ןעוועג טרעוו סע זיא סָאװ ,ףליה טימ ןטייוו ַא

 -כיר ןייז ףיוא ןענַאטשעג טייקכעלנעזרעּפ עשידיי יד ,טעָאּפ רעד

 ץלָאטש ןעוועג ןוא ,טביולעג םיא טָאה'מ ןוא ,עיציזָאּפ רעקיט

 ,םיא טימ

 טימ רעשירעפעש א ןוא רעזעיציבמַא ןא ,רעלופטנַאלַאט א

 ןיא טפיוקעגנייא ךיז ןָאזרעדָארב טָאה ץרַאה שידיי םערַאװ א

 .ןדיי תורוד ןופ שינעכעדענ

 רעוואנילוא םירמ

 רעלופ ריא ןיא לייוו ,ןבעג ךיז טזָאל ריא ןופ ץיקס א רָאנ

 -ידיי הלוכ .ןריסקיפרַאפ טזָאלעג טשינ ךיז יז טָאה טלַאטשעג

 ןוא .קָלָאֹפ ריא ןופ ענייא יו ,ןעוװענ יז זיא שטנעמ רעש

 ראפ ןליוהראפ קידתועינצ ךיז טָאה יז ;ןנָאז ןעק'מ .קידתווינע

 ןייזייב ריא טליפענּפָא רָאנ ךיז טָאה סע ;גָאט ןופ ןייש רעד

 -אב עשידיי עקידתוינחור טײרּפשעג טָאה סָאװ לובג םעניא

 ןעגנוזעג ןבָאה ןדיי סָאװ ,גנַאזעג ןליטש םעניא טייקרעדנוז

 ,דייל ןוא דיירפ רעייז ןופ

 -רעד ךיוא טלייטענסיוא ךיז טָאה טייקרעדנוזַאב ריא ןוא

 -םיירנַאבמוא ןַא ןיא טָאה ,רעווָאנילוא םירמ ,יז סָאװ ,רַאפ

 ,שזדָאל ךרכ ןיא ןרעיוה טזָאלענּפָארא ךיז שינעקנעב רעכעל

 -כרוד יד ןבילבעג ןוא ןעוועג יז זיא תוהמ ריא קילדעוו שטָאכ

 ןופ ,לטעטש ןשידיי ןעמורפ ןופ גנורעּפרעקראפ עקיסיוא

 .ןייז ןסידתורוד ןייז ןיא לטעטש ןשיליוּפ

 עלעזדניא ןַא ,עלעזדניא ןַא ןעוועג זיא רעווָאנילוא םירמ
 ןשידיי ןופ דנַאר ןפיוא טייקסטוג רעכעלדירפ ןוא הוולש ןופ

 . א יװ .שזדָאל ןשירארעטיל

 .- -ימת עטריסנעדנָאק ?טניב

 ץעגרע טרעיוהעג יז טָאה תומ

 . -נוזענּפָא ירמגל ,ָאד-טשינ

 . . ןשיטָאטשסױרג םענופ טרעד
 עלעזדניא סָאד ,ונ .סָאַאכ

 םעד ןנָארטעג עקַאט טָאה

 טָאה סָאו ,םעד ןופ םתוח

 -נוזַאב עקיזָאד יד טנידַאב

 טניוועג שטָאכ .טייקרעד

 . ףיוא שזרָאל ןופ רעטנעצ ןיא

 ;) טָאה סָאװ ,סַאג שטיװָאטורַאנ
 === -םירא-בלַאה רעד וצ טרעהעג

 ןיא ,םוטרעגריב םענערָאװעג-ךייר ןופ טנגעג רעשיטַארקָאט

 וליאכ ןעוועג ,רעווָאנילוא (ףלָאװ ןוא) םירמ ןופ הריד יד וליפא

 ,ןטלּפַאצראפ ענושמ םעד ןטימס ןיא עילידיא עכעלשידיי א

 זיוה ןיא רעווָאנילוא םירמ וצ ןעמוקעגניירַא .ךרכ םענעפיירט

 -סיוא ,רערעדנַא ןַא ןיא ןענופעג ךיז לָאמ א טימ ןעמ טָאה

 עשידיי עמורפ ,עניילק'ס .טְלעו רעשיטָאטשמוא רעשילרעט

 טייקידימ ןיא לארטשנוז רעטעשזדנַאלבראפ א יוװ זיא ?טעטש

 סָאװ ,םונהיג ןקידנענערב ןופ ורּפֶא ףיוא רעהא ןלאפעגניירא

 ןופ טעדאשטראפ ןוא ןָאטעב-זייא טימ טרעיומעגמורא זיא

 -ירבאפ יד סיוא ןעכעד סע סָאװו שטעּפָאק ןקידנעגנירדכרוד

 .םילבחמ עשיק

 -תב הרש עקיטייצ-יינ עקידוועגניז יד ,רעווָאנילוא םירמ
 ריא יּפ לע טזומעג טָאה יז יו שרעדנַא טשינ טָאה ,םיבוט

 -מערוטש רעד ןופ ?קניו א ןיא ןליוהראפ ךיז טייקידתואינצ

 -טשינ סעּפע ,שירעשזרָאל טשינ יוזא ןוא .טָאטשסיױורג רעקיד

 ןופ גנאזעג ריא ןעוועג זיא ךעלשידיי-שיקלָאפ טרעיינ ,קיָאד

 ערעטיול יד ןופ ןוא שדוק-תבש ןופ ,ישעבָאב רעד ןוא ישעדייז

 -תבש ןוא הניארו הניאצ ןטיפ ןקעמש סָאװ ןטפאשקנעב

 ןשעמַאמ ןופ חסונ ןיא ךיז ראפ ןעגנוזעג טָאה יז .טסביוא

 ,תומולח ןוא תונאד עשימייה ןופ ךיוא ,שמוח-שטייט ןעמורפ

 טשינ ןעוו ,טכיירגרעד טשינ ץענרע ןיא אמתסמ ןטלָאװ סָאװ

 רעד ןופ רצוא ןראפ טכירענמיוא ןעמוקענ זיא סָאװ סנ רעד

 רעטמירַאב רעד סָאװ ןעוועג זיא סנ א רָאנ .עיזעָאּפ רעשיריי
 בנא ,ןַאמשירפ דוד טסיאייסע ןוא רעטכיד רעשיערבעה:שידיי

 רעטסעווש ערעטלע ןַא ךָאד זיא שזרענז ןוא --- רעשזרעגז אי

 ןשיכיזניא ריא טימ טנעקַאב ךיז טָאה -- שזדָאל ךרכ ןופ

 -ילוא םירמ טָאה ומצעבו ודובכב ןַאמשירפ ,רע ןוא ןביירש

 טלעוו רעשידיי רעד ןיא טריפענסיורא ערַאװ א טימ ןרעווָאנ

 -ביל טימ ןעקנָאשַאב יז טָאה ,שטנעמ-טלעוו רעד ,רע .,ןיירא

 .גנַאזעג ןשידיי םענייש ריא ראפ טפַאשקנַאד ןוא טפַאש

 טימ טזיוהעג ןרָאי עגנַאל ראפ טָאה סָאװ ,ןַאמשירפ דוד

 טקיצטנא ךיז טָאה ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ ןרוטארעטיל יד

 עקיצרַאה עכעלשידיי סרעווָאנילוא םרימ ןופ תוטשּפ רעד טימ

 טָאה רע ןוא טייקשימייה רעשידיי רעדילָאס ןופ ןעגנַאזעג

 :טייקכעלטנפע-רוטלוק רעשידיי רערָאג רעד ראפ ןפורעגסיוא

 ךרכ ןיא ןירעטכיד עשידיי עסיורנ א ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס

 ןענעפע רימָאל .ןעמָאנ ריא ןיא רעווָאנילוא םירמ .שזרָאל

 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ זיוה ןיא רעיוט ןוא ריט ריא ראפ

 שינעעזנייא ןוא ץרא-ךרד ןסיורנג ןיא טָאה'מ סָאװו ,רע ןוא

 ןופ טָאה "ןאמשירפ רעקידנסייב רעזייב רעד , ןפורעננָא םיא



 39 | שוד ָאל שידיי

 -ילוא םירמ ןעגנערבניירא ןטימ ןעוועג םש הנוק ךיז יינ סָאד

 ןשידיי ןופ ?כיה ןיא ,לטעטשניילק ןופ רעטכַאט יד ,רעווָאנ

 בייהנָא יד ,טלָאמעד זיב זיא רעווָאנאלוא םירמ .דיל ןשיטעָאּפ

 ,ןעמָאנ רעטנַאקַאבמוא ןַא ןצנַאנ ןיא ןעוועג ,ןרָאי רעקיצנַאװצ

 "ירא זיא החּפשמ ריא ןיהּוװ ,שזדָאל ןשירעביירש ןיא ךיוא

 תושממ ןיא טכארבעגסיורא יז טָאה ןַאמשירפ .,ןרָאפעגרעב

 ןוא רעטשרע ריא וצ טרָאװרָאפ ןעמערַאו א טימ

 ,"רצוא סעבָאב רעד, גנולמַאז-רעדיל (רעקיצנייא רעדייל

 ןיא ןײטשּפע-ןיועל גַאלרַאפ ןופ רודיה טימ ןבעגענסיורא

 עטבלַאזעג יד ןבילבענ רעווָאנילוא םירמ ,יז זיא ,עשראוו

 עטכיוהַאב ,רעדילתבש ןוא םייה עקידרעטייו ןופ עטרבחמ

 .ןוחטב ןוא עיצידַארט רעשידיי ןופ טסייג ןטימ

 ןלעו רימ ביוא תושודיח ןייק ןייז טשינ ןכב טעוװ סע

 -נלע ןוא עטרעמואראפ ,ענעגנוזעצ הרבח רעד ןשיווצ זא ,ןגָאז

 יד ןיא שזדָאל ךרכ ןופ סרעגניז ןוא סרעביירש עשידיי עט

 רעווָאנילוא םירמ זיא ילברעדנַאנַאפ ןשירַארעטיל ןופ ןרָאי

 ךיז טזָאל סָאװ רליב ןקידללוכ םעניא ןבילבעג ןוא -- ןעוועג

 ,עקיצנייא ןא ,ענייא .הנימב הדיחי א -- ןסענראפ טשינ

 ,טייקנטלעז א

 ,ןֿפַאשעג ?יטש רעד ןיא ,ןפַאשעג קיצניװ ,תמא ,טָאה יז

 ןוא ןענח ערעדנוזַאב יד טימ רכינ ןעוועג זיא דיל ריא רעבָא

 -שידיי רעקיסיוכרוד ריא ןיא ,תועמשמ .טכיל ןקיטרַאננייא ןוא

 סָאו ,ןשינעעשעג עשימרוטש יד ןבָאה ,טייקידתוימינּפ רעכעל

 רעשירעפעש ריא ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקענ רעױּפַאק ןענעז

 ןגעווטסעד ןופ .טימעג ריא טימ ןסיוטשעגפיונוצ ךיז ,גנוקיטייצ

 -עגסיוא ,רעדיל עיינ ןעלקיצ ןעמוקענפיוא ריא ייב ןענעז

 .טייקידהריתי-המשנ רעכעלבייוו ןופ עוװנַאק רעד ףיוא עטניּפש

 .סעידָאלעמ-טפַאשקנעב ןוא ןוויטָאמ-שמוח-שטייט ,רעדיל-תבש

 -ילוא םירמ זא ,ןח יעדוי ראפ ןרָאװעג טסּוװַאב וליפא זיא סע

 ךוב םעיינ א סריא ןופ עבַאנסיוא יד ךעלדנע טיירג רעווָאנ

 ריא וצ ךיז טָאה סע ליוװ יוװ .רעדיל-תבש ןעמָאנ ןרעטנוא

 זיא ,ןעגנַאזענ-עבָאב ןופ וויטָאמ רעד טּפעלקעג שירעטכיד

 םוצ .שדוק-תבש ןופ גנַאזעג סָאד רֶאֹּפ ערשכ א ןעוועג וצרעד

 גנולמאז יד ןיא שינעכעדעג רעזדנוא ראפ ייו םוצ ,קילנמוא

 -עג דלונ טשינ ןיוש יורפ רעכעלרעדננוו רעד ןופ רעדיל-תבש

 ןעמאזוצ .טנַאלּפרַאפ סע טָאה ןירעטכיד יד קילדעװ ,ןרָאװ

 ןיא ןרָאװעג טדנעלראפ קרעוו סָאד זיא ןירעסַאפרַאֿפ רעד טימ

 ,טריטעגעוו טָאה רעוװָאנילוא םירמ ןעוו ,ךָארב ןופ ןרָאי יד

 ןשידיי ןופ םידירש יד טימ ןעמאזוצ ןטילעג קידארומ קידוככב

 ןירעטכיד יד טכייל אזא יו .ָאטעג רעשזדָאל ןיא םוטרעביירש

 ןיימעגלַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ שינעכעדעג ןיא

 גנַאל טייצ א ןייז וצ היכז יד טַאהעג ןבָאה סָאוװ יד ייב טרפכו

 ,טייקטנעָאנ ריא ןיא

 ,יז זיא ךעלרעסיוא שטָאכ ,תוטשּפ עטלצניקענמוא ריא

 םירמ ןיא ,ןָאטענגנָא ןרעדָאס ןעוועג ךיוא ,עמאד-השעמ

 טיהענּפֶא ,רעטכַאט עשידיי עטכע יד ןעוועג רעווָאנילוא

 -עג בוטש ןיא יז טָאה ןוא .טכיל-תבש ןדנוצעג ,טייקשידיי'ס

 טרָאװ ריא טָאה ,שילױּפ טסניד רעשיינ ריא טימ טדער

 -נגייא ןעוועג יז זיא יוזא .םערָאו ,ךעלשידיי ןעגנולקעגסיוא

 ,ןכעלמיטסקלָאפ םעד יירטעג ,גנוטכיד ריא ןיא קיטרַא

 ,וויטָאמ ןשידיי-ףיט

 ,טײקלענָאצידַארט עשידיי יד ןעגנוזַאב יז טָאה קירתוטשּפ

 -ענפיוא ,טייקידבוטמויתבש ןייז ןוא דיי ןופ רעגייטש םעד

 עריא טָאה סָאו םייה רעשידיי רעד ןופ טייקנייש יד טקעד

 -ילוא םירמ .תוגהנתה ענייז ןיא ןוא לטעטש ןיא ןעלצרָאװ

 -ווָאט-ךוב יד ןשיווצ ןבָאה רעדיל עשיריל עטקָאטעג סרעווָאנ

 סעבָאב עשידיי עמורפ יד ןופ ןענח עלא ןטלַאהַאברַאפ ןעל

 רעייז ןוא ןטייקיבייא יד ןיא קעווא ןענעז סָאו ,סעמומ ןוא

 הניאצ םעד ןיא טרָאװַאב שירעלטסניק ןיא טייקנטיהענּפָא

 ןופ טייקידוװעמעש רעקידתועינצ רעד ןיא ןוא לשמנ הניארו

 .לריימ-הלכ

 סרעװָאנילוא ןופ טעייו סע טייקיטכיצ א ראפ סָאװ טָא
 : ?ךעלעקיטנַא, דיל

 דלָאג יו עקניגײש ,ײרד ךעלעדײמ ןבָאה טלמטַא

 * . טלָארפעג טירדעבלַאז ךיז ךעלעקיטנַא ערעײט טימ

 -- טמירַאב ךיז ענײא טָאה -- עלעכיט -ךרעטש א בָאה ךיא ---

 .טמילבעג ןוא טלטסעקעג ,ישעבָאב "רעטלע ןײמ ןופ ךָאנ

 ---טריצלַאטש טָּטה עטייוצ יד--עלעדעגירעטיצ א בָאה ךיא --

 .טריצרַאפ ךעלטנעמיד טימ ישעבַאב'רעטלע ןײמ ןופ ךָאנ

 טכַאלעגנײרא ךיז ןיא ליטש טָאה לדײמ עטירד סָאד רַאנ ןוא

 .טכַאמעגפיוא רעקלַא ןופ עלעריטגבױש סָאד ליטש ןוא

 -- רָאג עגײא ךיא גָאמרַאֿפ עלעקיטנא עטסרעיײט סָאד --

 ןרָאי טרעדנוה רעביט ןופ ישעבָאב"רעטלע יד

 רעד ןופ ןוא רענַאשז ריא ןופ רָאנ דיל ןייא המגורל

 .גנורעדליש-רעגייטש רעשירעווָאנילוא

 רעזדנוא ףיוא ךיז טנייל סָאװ ,ביוטש ןקיד םעד ןגעקטנַא

 ןבָאה סָאװ ןעגנוביולג ןיא ךיז טלדנַאה סע ביוא --- ןורכז

 -ָאנילוא םירמ ןלייזטכייל קפס ילב ןענעז --- קלאפ ןיא טילבעג

 ."ןייוו-הלדבה , ןוא "טיורב-ןרעטוּפ , יו רעדיל עכלעזַא סרעוו

 עטמַאצעג ןיא .טייקסטוג עכעלשטנעמ-שידיי סיוא ןלַארטש ייז

 טגנערב ןעלטימ עכעלכַארּפש עטושּפ טימ ,ךעלהרוש עצרוק

 םינּפל ןיא עכלעוו ,ערעפס א ןיא ןיירא זדנוא ןירעטכיד יד

 ךָאנ זדנוא יז זיא ךָאד ןוא זדנוא ןופ קעווא טייוו רָאנ ,רָאנ

 .ןגייא וויטָאמע ,טנעָאנ קיצרַאה

 ,פָארא דרע רעד ףױא טלַאּפ טיורבר-רעטופיס ןעװ
 ּפָאָק סישעבָאב רעד ןעלקָאשעצ ךיז טמענ ָאד
 ,דניק ןײמ ,ןמיס א ,ןבעל ןײמ ,ןמיס א --
 .ןעיבַא קירעגנוה גט -ץעגרע זיא ןתח רעד

 ,ישעבָאב רעביל רעד ךָאנ ךיז טקנעבעצ ןירעטכיד יד ןוא

 :תמאה םלוע ןפיוא ןיוש קעווא קיטנעק ןזיא עכלעוו

 ּפָאק סישעבָאב רעד ךיא טלָאװ ןעז רעדיװ .ָא
 ,ֿפָארא רימ טלַאפ טױרבררעטוּפיס ןעװ ,ןעלקָאש ךיז
 ,שטיוק םעד ןרעטש ןיא ,לדנח סישעבָאב רעד
 !שטייגק ןשימײה םעד ,ןביל םעד ןרעה וצ

 סע טָאה קלָאפ'פ .ןייוו-הלדבה ןטימ זיא עכעלמענ סָאד

 -עג וויטָאמ םעד טָאה רעווַָאנילוא םירמ ,טרזחענרעביא טפָא

 :ןוקית ןשיטעָאּפ ןקידוװוענח א ןבעג

 .טמירטב ךיז *
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 ,הלדבה ןופ עלא ןעקנירט

 ,ןייװ ןּבָארט א ךיוא ךיט קנגירט

 .טסגרע-ךעלטרעצ עבָאב יד טכַאמ

 ןיײז טנרָאװעג טסלָאז ,בעלרעדניק ---

 הלדבה ןופ ןעקנירט ןופ זא
 -- ררָאב א דלַאב לדײמ א טגירק

 ןביוטעגנָא סע טײטש רזַא

 .טרַאד לקנעש םירפס םעד ןיא

 ,המיא ראפ רימ רעטנוא ךיט לַאֿפ

 .עע םיײב עלעבמַאגיס ךיא ּפַאט

 ,שלדײמ ןוא ךײװ ?ןעקנַאד וצ טָאג

 .ץערש ראפ זױלב רָאנ טציפשעגסיױא

 ןבילבעג רעווָאנילוא םירמ זיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא

 רעשידיי רעקיטכערּפ א .הנימב דחא -- טנַאמרעד יו --

 .ןירעטכיד עשידיי ,עלענינגירַא ןַא ןוא שטנעמ

 ןאבאר לארשי

 יד טָאה טנלע ןטספיט ןופ דניק א
 טכארבעגסיורא םיא סַאג

 רע סָאװ ּפָאק ןיא דנּוװ יד שטָאכ ,ןייש רעטסקידנל ּפש ןיא

 -םיוא טשינ טָאה ,רעטלע רעטסטרַאצ ןייז ןיא ןנָארקעג טָאה

 ריפפיוא ןייז ןיא ,ָאי .ןרָאי ענייז עלא ןקיטולב וצ טרעהענ

 -נָא ךיז רעהפיוא ןָא טָאה רע זא ,ךעלרעּפמיײישַאב ןעוועג זיא

 רע ןוא .סרעקידיילַאב ןוא סרעוטד-זייב ענייז ןנעק טציּפשעג

 -ילַאב יינ'ס ןופ םיא ליוו'מ זא ,טכירעג ךיז ירָאירּפא טָאה

 ןעוועג קידנעטש טסיופ עקיכַאנק ןייז זיא ראפרעד ,ןקידייל

 ןפורעג םיא טָאה'מ יוװ ,ןעקלורס :ךָאנ ןוא .טלייבעגפיונוצ

 ךָאנ א ןופ הניחב רעד ןיא ןעוועג וימי ?כ זיא סָאװ ,שימייה

 יד ןטיילגַאב וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,ןטמותיראפ סָאװ

 ןיוש ןיא רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא -- ןטיונ יילרעלא --- טיונ

 .ךעלזייה עצרוק יד ןופ סיורא ןעוועג

 ןטסימ יד ףיוא ןסקָאװעג עוויּפָארק א יו :שודיח א ןוא

 ענייש טימ ןזיוועגסיורא ירפ ךיז רע טָאה ןסיורד ןרקפה ןופ

 טימ ןענעכייצ וצ זייווניילק ןיוש טַאהעג ביל טָאה'ר .ןטנעלַאט

 ןדליוו ןופ עטמירקעצ רעמייב עשילרעטסיוא ,ןרוניפ רעיילב א

 רעד וצ ךיז ןרעהוצ ןיא ןָאטעגניירא ןעוועג ןוא ,םערוטש

 ןגנילצולּפ א טימ ןעמוקעגסיורא ,שער ןשיטָאטש ןופ קיזומ

 ץוחא ןעזעג טשינ טָאה רענייק סָאװ ,ןכַאז ןופ רעטכעלעג

 -יילק ןיא טקיטלעװעג קרַאטש טָאה ןוימדה:חוכ רעד .,םיא

 ,קורב ןטעקַאנ ןפיוא טעוװָאכעג ךיז טָאה סָאװ ,עקלורס ןקנינ

 ךָאנ .טיונ רעד ןופ דניקרעדנווװ ןימ א ןגיטשעגפיוא זיא יוזא

 ןשיווצ ןופ ןביוהעגסיורא לנניי סָאד טָאה ךירטש רעטלוב א

 ןֶא טעװעדָאהעג ךיז ּוװ ,סַאנ רעקיטייז רעד ןופ רעדניק ךס א

 ,עמַאמ יד תמחמ ,ןעמַאמ רעד ןָא ךיוא טעמכ ןוא ןטַאט

 ןיא טעקנָאלבעג טנוװֶא ןזיב ןענינַאב ןופ טָאה הנמלא יד

 ןאבאר לארשי
 ענַאלק ןיא 1914 ןעמוקעגפוא ,וועשיטָארָאװַאג ןיא 1900 ןריובעג

 וצ טסנידראפ הטורּפ א ןקעמשוצסיוא ידכ ןסַאג עשיטָאטש

 -ָאק ןלָאצ ןוא ןיירא בוטש ןיא טיורב ?לבעל א ןפיוק ןענעק

 ךיז טלעטש סָאװ ,רעמַארק סָאבעלַאב םענדעשז םעד ענרָאמ

 רעטקערטשענסיוא רעד טימ טכַאנ ראפ קיטיירפ ןדעי ןיירא

 ,טכַארטרַאפ סעּפע .עיציבמַא ןוא תונשקע טָאה עקלורס :טנַאה

 :עמַאמ ןייז ךיוא יוזא ..געו םעד ףיוא ןזָאל ךיז רע זומ

 ,ליומ'ס ןּפָאטשראפ יז זומ ןרעמַארק

 טדערעג רע טָאה שטייד ?עשניבור ,יז ןבַאה וָאוו ---

 -וצנֶא ןַא ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג קנו א רָאנ ןוא ,עקעי רעד

 ,טפיול טייצ יד .ןטרַאװ טשינ גנַאל ןעק רע זא ,שינערעה

 עטיול ענייז ןוא ןעדוי יד ייב ןדניצ-טכיל דלַאב טע'מ

 עצנַאג א ךעבענ טָאה יורפ יד .טַאבַאש ןעד גנערטש ןעטיה

 ןופ ןסיב םעד טרָאּפשענּפָא ,סיפ יד טיירדעגסיוא ךיז ךָאו

 :קיטיירפ טמוק --- טייטש סָאװ ,רעמַארק טריוו םעד יבא ,ליומ

 םעד ןבעג םיא ןומ יז ןוא .םיא ףיוא שינעגרַאװ א ,ביג

 -עבעב יד טימ ןביילב םולשו סח יז ןעק טשינא ,רעקיצנַאוװצ

 טמענ רע סָאװ ,יז טכארט ,רעכיילג'ס .סַאג רעד ףיֹוא סעכ

 ןעלמַאזנָא םיא ךיז לָאזס רעדייא ,ךָאו עדעי טלעג-הריד'ס
 .לָאמ א טימ ?טרַאװק א ראפ בוח רעד

 ןסיבראפ ?יטש רעד ןיא רע ןיא ,ענייז עמַאמ יד יו

 ךיוא ,רעקיצנַאװצ םעד סָאבעלַאב ןראפ ןבָאה זומ יז ,ךיז ןיא
 רָאנ ,ןופרעד טשינ טדער רע .עקינייז'ס ןריפסיוא זומ רע
 יו דלַאב .עקלורס רעקידווענייוװש רעד ,וצרעד ךיז טקערטש
 -עג רע טָאה ,ךעלסיפ עכַאװש יד ףיוא טלעטשענ ךיז טָאה רע
 ךיז ןגָאזסיורא ,ןביײרשַאב ,ןביירש וצ רענַאב ןעמוטש א טַאה
 סָאװ סניוזא ןופ ?יּפשייב ןייק לייוו ,ןפוא םענעגייא ןַא ףיוא
 ןעיירד .םורא ןייז ןיא ןעזעג טשינ רע טָאה ןביירש טסייה
 ,ןעיִאּפ דרעפ א ןריפ .,ָאי סָאד ,עקנירעטַאק א ןופ עברָאק א
 עטסָארּפ .סענַאמרופ םינכש יד ייב ךַאז עטושּפ א זיא סָאד
 -יורנ רעד ןיא סָאװ לרעמעק ןעמערָא רעייז םורא ןעניווװ טייל
 -רָאפ ךיז יוזא טכַארטראפ יו זיא .רעיומ רערעטצניפ רעס
 ךיוא יוזא ,ןסיבראפ ,?יטש עמַאמ יד יװ ,ןָאט וצ ןעמונעג
 .עקלורס לנניי ריא

 רעטנלע רעד ,ךעלסענ עלָאמש יד ןופ ךיז ןביוהעגסיורא
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 בייהנֶא ןשירעביירש ןייז ייב דלַאב רע טָאה ,ןיבור עקלורס

 -ייר רענלַאּפיצנירּפ רעקישיור רעד וצ ןָאטעג קערטש א ךיז

 זיא סָאװ טייקמערָא רעד וצ ןליוורעדיוו א טריּפשעג .סַאנ רעכ

 ןייז וצ טרעגַאב רע טָאה ,רעטסעוושדנניליוצ א ןעוועג םיא

 טָארט א ןלעטש וצ ךיז טמעשעג שטָאכ ,ריא ןופ רעטייוו סָאװ

 .טגַאװעג טָאה רע רעבָא ,וצרעד טסיירדמוא ןעוועג ,"וצניהא,

 לטעטשניילק םענעריולראפ ןופ עלעציּפ א םיא טכארבעג
 ןיא סָאװ סאנרעפעפ ןופ טפַאשננע רעד ןיא ווָאשטרַאװָאג

 טָאטש רעטמערַאילעצ רעד ןופ ןעגנַאלק יד ןבָאה ,טולַאב עמַאס

 ,חוכ רעד טָא .חוכ ןשילרעטסיוא ןא טימ ןָאטעג יצ א םיא

 ,עיזיו ןופ טכיל עשירעקעלּפטנַא סָאד ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ

 ןוא .טפַאשגנע רעלכוט רעד ןופ ןסיוטשעגסיורא םיא טָאה

 ןזיוװַאב ךיז טָאה ,םותי רענעסיבראפ ךיז ןיא רעד עקלורס

 זיא סָאװ טייקכעלמייהמוא רעקימענראפ רעד טימ .רעביירש א

 -עג רע םייה רעכעלרעטצניפ ןייז ןופ ןסקָאװעגנָא םיא ןיא

 רעקידסיעכהל ַא טימ געוו ַא ךיז טנכייצעג ןוא טירט טלעטש

 רָאו יד ןעעז ןייז ןיא ןעוועג רע זיא שילרעטסיוא .טייקפרַאש

 .שירעּפיירגנָא שממ ןוא םורא םיא טלגניר סָאװ

 ,בייהנֶא ןיא טעמתחעג ךיז טָאה רע יװ ,ןיבור לארשי

 רעד ןופ סיורא טושּפ ןוא טסָארּפ ,ליטש ,זיא רע יו יוזא זיא

 ,גנוטייצ א ןופ ?מוט ןיא סופ א טלעטשעגניירא ,סָאג-רעפעפ

 -רעד דלַאב טָאה'מ .טגיזעג -- ןוא ןטייל ראפ ךיז ןזיוועג

 .טרָאװ ןנייא ןַא טימ רעביירש רעיינ א טמוק סע זא ,טליפ

 סָאװ ןעמָאנ ַא ,ןָאבַאר לארשי ןרָאװענ רע זיא ךָאנרעד טשרע

 ןילא טימ ןעמוקעג .ןטנָאזירָאה ענענייא טנפעעג ךיז טָאה

 -עטכיד טימ ,סנגייא טימ ,רקיע רעד ןוא טעּפמיא ןטמיוצעג

 ןקידכעבענ ןייז ןופ טרעמישענסיורא טָאה סָאװ געמראפ ןשיר

 .ןבעל ןשישטנעמ

 ,עקידלקַאװ עטשרע יד ןופ טשינ ךיז טרער סע ,יאדווא

 רעד ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ענייז טירש עקידוועעזנָא ּפַאנק

 ןגנַאל ןטימ רוחב רערַאד ,רעכיילב רעד ,ןיבור לארשי גנילגניי

 ןיא .ןניוא עקירעגנוה עטזָאלענּפָארא ןוא םינּפ ןטלּפוטשענ

 ףיוא ךעלדיל עשיריטַאס ןבירשענ ךָאנ רע טָאה בייהנָא םענעי

 סנַאהַאק רַאזַאל ןופ ןרעמונ:קיטיירפ יד ןיא סעמעטינָאט

 עקיטייטאבמוא ייב טווורּפעגנ ךיוא טָאה רע ;"טַאלבסקלָאפ ,

 ןא) "קיטיירפ, טַאלבנכָאו ןקידלּפעקטיור םעד ןיא סעציקס

 ןעוועג ןענעז סע .(ןַאהַאק רַאזַאל ןכעלמענ םעד ןופ עבַאנסיוא

 סָאװ רָאנ זיא שזדָאל .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי יד

 -נֹוה ,ענישטַאדלָאס רעשימלעהליוו רעד ןופ טריּפוקַא ןעוועג

 יד ןוא בוטש עדעיא טריניאור ןבָאה גנורעדורעצ ןוא רעג

 טירש ףיוא ןשטנעמ וצ טּפעלקעג ךָאנ ךיז טָאה טייקרעטצניפ

 ,טירט ןוא

 ןיא .טליפענּפָא ךיוא סע טָאה סאג-רעפעפ ןופ עקלורס

 רעשידיי רעד ףיוא טָאה ןדיי רַאפ תושמשה ןיב ןגנַאֿל םענעי

 -ךעלרעזייק רעד עּפַאל ערעווש יד טניילענפיורא טָאהעג עסערּפ

 -ייורעדיו א יו טָאה סָאד ןוא םוידיזערּפ-ייצילַאּפ רעשטייד

 עשיריי יד ןופ ןשטנעמ יד .םעד ךָאנ ךיוא טריּפשעג ךיז קיט

 ענעי ראפ ןעמענּפָא ךיז טווּורּפעג שָאקַאי ןבָאה ןעגנוטייצ

 רעירפ ןעוועג .סעבאנסיוא עיינ ףיוא ךיז ןפרָאוװעג ,תושיגנ

 -ענ טָאה'ס ןוא ריקליוו רעשימרַאדנַאשז ןעוועגנ ,רוזנעצ-רָאפ

 ,גנוי וצ ןעוועג טלָאמעד זיא עקלורס .טיונ עכעלנייּפ טקיטלעוו

 רעננוה תמחמ .ןבעג הצע ןא ןענעק ךיז ןיילא ךיז לָאז רע זא

 עקלורס ןוא םייה רעד ןופ ןפָאלעצ ךיז רעדניק עלא ןענעז

 טא

 -עלק ףיוא ,טָארַאב םענענייא ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא
 ונרומ ןייק ןעוועג טשינ רע זיא ,ןיילק שטָאכ .טיונ רעקידנעמ

 רעד ,טיורבךטרַאק ?קיטש סָאד .עמַאמ רעמערָא רעד ייב
 ךיז ןעק סָאװ ןדעי ןופ םולח רעד ןעוועג זיא עקשוי רעלעט
 ריבנ רעקיטכענ רעד ןעוו ,"טייצ אזא, ןיא ןפלעה ןיילא טשינ

 .רעייג-הנידמ א ןרָאװעג זיא

 ךעבענ ןבָאה טייל ןוא ןעזענסיוא סע טָאה ,יוזא ,יוזא
 -אב ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,ונ .?טיה-םעש סָאד ןָאטעגסיױא ךיז

 -וקעג ןיא'ס ןעוו ,ףיוא ןבעל סענעיה יו ןעזעג ךעלרעּפמייש

 ןיא שטנעמ רעד תמחמ ,טיוט ןפיוא שינעטערעג סָאד ןעמ

 קיטייצירפ .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ןייז

 ןכָאנ םותי א .טייקידנעטשבלעז סעקלורס ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 טעּפש ןיב ירפ רעד ןיא ןופ עקלורס רעניילק רעד טָאה ןטַאט

 -נָאלבראפ א יו סָאג ןיא טרעדנַאלשעגמורא טכַאנ רעד ףיוא

 ,שינעמוקסיוא קיטשינ ןייז טכוזעג ענרולב ןוא עלהיח טעשזד

 -נייא ןַא וצ טעילוטעג ךיז רע טָאה ,ןסיורד ןיא טלַאק ןעוועג

 טלָאמעד ךיז טנפעעג ;םיברה תושר א ןופ ןוויוא ןטצייהעגנ

 ןיהא ןשטנעמ ןבָאה ,ןכיקרָאג ,טייל עמערָא ראפ ןענייאראפ

 ערעייז ןופ סיורא טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ןעו ,טמָארטשעג

 טכער טָאה רעכלעוו ,עקלורס טָאה טלָאמעד .ןטסענ עמערָא

 טלָאמעג ןיוש ,ןיבור ןעמָאנוצ א טָאה רע זא ,טקנעדעג טשינ

 ךיז ,ךיק-רעטעברא רעד ראפ ,"עפרַאה , רעד ראפ ןטַאקַאלּפ

 -ענ ןבָאה סָאװ ןסטכעקעג יד ןופ תוחיר יד טימ טּפַאזעגנָא

 ןופ ןלַאפנֶא ןטילעג עקלורס טָאה סנטסניימ .ערעדנַא טקיווק

 האנק רעד טיס טרענעג ךיז בור'ס ןוא עיסלּוװנַאק-רעגנוה

 לױמ ןיא ןעמוקעג ?גניי םעד זיא ענילס יד .עקידנסע יד וצ

 רעצעמע טָאה .טרעטצניפעג םיא טָאה ןגיוא יד ןיא ,ןיירא

 םעד ןבעג סע טלָאװעג ןוא ?יומ ןופ ןסיב א טרָאּפשענּפָא

 ןופ טיירדענקעוװא ךיז עקלורס טָאה ,?לרוחב ןטכַאמשרַאפ

 יד .רעננוה ןופ טנייועג עקלורס טָאה ןטלעז טשינ .םענעי

 ןופ ןנָארקעג טלָאמעד ןיוש סָאװ ,ןרַארָאנָאה עקידנשארג

 -ענוצ רבחמ ןקיטכיוומוא םעד ןענעז ,טַָאלב סנַאהַאק רַאזַאל

 טָאה ןאהַאק רָאטקַאדער רעד םגה ,תובדנ יװ ןרָאװעג ןפרָאװ

 ןופ .גנובַאנַאב רעשירארעטיל סעקלורס ןופ ןטלַאהעג שוריפב

 ןשיפַא יד ןענהביתכ וצ ןבעגעג ךיוא םיא ןעמ טָאה תונמחר

 עשירארעטיל טריפעגכרוד טָאה סָאו ךיק-רעטעברא רעד ראפ

 ,טריזיוװָארּפמיא ,ךינ רעד ףיוא טכַאמעג סע טָאה'מ .,ןטנווָא

 -פעו ,ןסקופ בייל םייח ראפ טעברא יד טזָאלעג טשינ ראפרעד

 טנעקענ אליממ ןוא רעלַאמנדליש א יװ טמשעג ןיוש טָאה רעכ

 ןלַאמ עקיזָאד יד ןיא רעבָא .ןטַאקַאלּפ ןביירש ןופ הכאלמ יד

 -ענ םיא טָאה'מ שטָאכ ,ןסקופ ןסיורד ןיא ןזָאלענ ןעמ טָאה

 טָאה עקלורס ןטנלע םעד ףיוא ,ןטסידנוב יד ןשיוװצ טלייצ

 -רא יד ןבעגעג םיא ןוא שינעעזנייא ערעדנוזַאב טָאהעג ןעמ

 -ערקעס רעד ,רעלַאטננרָאמ ףסוי .ןשיפַא יד ןטיירג ןופ טעב
 טסיילפענ סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןייארַאפ-ליטסקעט ןופ רַאט

 -רא רעכעלטפַאשלעזעג ייב ?טסנידרַאפ א ןעקלורס ןבענ וצ

 סעקלורס ףיוא ןענַאטשרַאפ ךיז טָאה רעלַאטננרָאט ;טעב

 וליפא ,טרָאװ טוג א ךיוא טנרַאקעג טשינ םיא ןוא ןטייקיעפ

 רעד ןיא העד א ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ראפ טרידנעמַאקער םיא

 ליפענ א טָאהעג טָאה טנעמַאנרעּפ ?אימחרי ךיוא ,טפַאשלעזעג

 לנניי א :עילָאד ןייז טסּוװעג ןוא ןעקלורס וצ עיטַאּפמיס ןופ

 ןעגנַאלרעד וצ םיא יאדכ זיא ,םייה רעטזָאלרָאװראפ א ןופ

 -- -- טנַאה א
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 לארשי טָאה טייקמערָא רעקיסיוכרוד ןיא ןוא רעגנוה ןיא

 .טירט עשירעביירש עטסנרע ענייז רעטעּפש טלעטשעג ןיבור

 ןכיג ןיא רע טָאה חוכ ןטסקינייװעניא ןייז ןופ טסּוװַאב ךיז

 עשירארעטיל עשידָאירעּפ ןריזינַאנרָא שזדָאל ןיא ןעמונעג

 -ןריפנֶא ןא טאהענ דלַאב טָאה רע עכלעוו ןיא ,סעבאנסיוא

 לעקניפרַאג ?ווייפ א ,סקופ בייל םייח א שטָאכ ,לָאר עקיד

 ,ןיטור א טימ סרעביירש יוװ טנַאקַאב ןעוועג רעירפ ןופ ןענעז

 ןופ הטיחש-טלעוו רעד ךָאנ גנַאפ טשינ ןעוועג ןיא סע

 "ךלעפ'ס, לַאנרושז םעד ןוא ןיבור לארשי םורא .1918- 4

 ,לורק םייח ,ןַאמטיז דוד סרעטכיד יד טלמאזעג ךיז ןבָאה

 םירמ ,לניּפש והיעשי ,רענילרעב קחצי ,יקצישָאדַאר .ה .י

 ןענעז עטסניימ יד ;שטיוװָאבוקאי עזָאר ,םיוב הרש ,רעווָאנילוא

 ןענעז ייז וצ רעבָא ,ךעלטעטש עטנַאקַאבמוא ןופ ןעמוקעג

 -ַאק קחצי עטנעקרענָא יד ,םיבשות ערעטלע יד ןענַאטשענוצ

 .עלעשרעה ,ןאמיינ .מ .י ,ןָאזרעדָארב השמ ןָאסלענעצ

 עשירעביירשגנוי ןופ םתוח םעד ןנָארטענ טָאה "דלעפ'ס

 טניווענסיוא .טנַאלַאט ןופ סנכייצ עטלוב ךיוא רעבָא ,ןווּורּפ

 ןעמוקעגפיוא ךָאנרעד זיא ,טייצ א ראפ "דלעפ'ס , ןיא ךיז

 רערעמ ךיז טָאה ןיבור ל?ארשי וװ ,"ןלעווש , ?אנרושז רעד

 רעד וצ זיא ָאד שטָאכ ,טרַאננייא ןייז טימ ןביוהעגסיורא

 טזייוו "ןלעווש , ןיא .סקופ .? .ח ךיוא ןענַאטשענוצ עיצקאדער

 ,טייקפייר רעלעוטקעלעטניא ןַא טימ ןיוש ןיבור לארשי ךיז

 רע ,רוטארעטיל ןגעוו ןעייסע עטריטנעלַאט ןיוש טביירש רע

 רע רעבָא ,ןציטָאנ עשימעלָאּפשירארעטיל ענייז ךיוא טננערב

 -ןעּפ םעד רעטנוא סָאװ ,ָאבַאר לארשי טשינ ץלא ךָאנ זיא

 ןָאבַאר זיא בנא .טייקיטייצ רעטלוב ןיא ןיוש רע טמוק ןעמָאנ

 -לורס ןקילָאמַא םעד םינדוװעסּפ רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ

 -רֶא רָאנ זיב רעד ןָאבַאר לארשי .סָאנ - רעפעפ רעד ןופ סעק

 רעטנוא רעטעּפש ךיז טזייווַאב ,רעלייצרעד ןוא טעָאּפ רעלעניג

 ךיוא ןבָאה סָאװ ערעדנַא עטשרמולכ ןופ ןטלַאטשעג יד

 תור ןענעז ענייז ןעמינָאדװעסּפ עקיזָאד יד .וגָאז וצ סעּפע

 ןיוׁש רע זיא טלָאמעד רעבָא ,רעטיצ יאתבש ןוא רעטסגיצניװ

 סָאװ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנ א טימ רעביירש א

 :ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל רעביא טיײרּפשעגסיױא ךיז טָאה

 םעד ןנָארט סָאװ קרעוו עקרַאטש ,עיינ ןָא טגָאז סָאװ ןעמָאנ א

 עטסמערָא יד ןופ ןניטשענפיוא זיא סָאו אזא ןופ םונניס

 טסייה'ס ,ןעמונעג גנַאל טשינ סע טָאה םעד וצ .ךלעסעג עשידיי

 עקלורס םותי םענופ נעוװו רעד טייוו טשינ ןעוועג זיא'ס ---

 ,ןָאבַאר ?ארשי טסינַאמָאר ןוא טעֶאּפ ןזיב

 ִצ

 רעקיסיירד בייהנָא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןָאבַאר ?ארשי

 ,רעביירש ןטנכייצענסיוא ןַא ןופ םייקטלוב רעד טימ ןרָאי

 ןרעטניה , לדנעב-רעדיל ןטימ טשרע וצ ךיז רע טָאה ןזיווַאב

 ,(1998 עשראוו ,ברַאפדלָאג ,? גַאלרַאפ) "טלעוו רעד ןופ טױלּפ

 ןפיוא ןענישרעד זיא סע יוװ ןעמונעג גנַאל טשינ טָאה סע רעבָא

 סע .טסילעווַאנ רעד ןָאבַאר ךיוא טנעמַאמריפ ןשירארעטיל

 ןפורעגסיורא טָאה רעכלעוו ,"סַאג יד, ןַאמָאר רעד ןעוועג זיא

 ןטימ עקַאט ןוא טייקשירעדליב ןייז טימ םשור ןקרַאטש א

 םעד ןיא .םעטיר ןשיטָאטשסיורנ םעד ןופ לעמעג ןטסיירד

 ךשוח רעד ךָאנ טגָאלש סע יװ טריּפשעג ךיז טָאה ךוב

 -יסּפ עפיט ןוא טייקיזָאלסטעברא ,ןעננומיטש-המחלמכָאנ ןופ

 ןופ השורי עכעלרעּפמײשַאב א זיא סָאװ ,גנורעדורעצ עשיכ
 עקַאט טלָאמ רע .הטיחש-טלעוו רעטקידנעראפ סָאװ רָאנ רעד
 -סיורא קידנסיירנגיוא זיא ןומה ןופ גנומיטש יד רעבָא ,םידיחי

 וו רעטכיד רעד .,לזדנעּפ ןטסיירד ןייז טיס טכארבעג

 ןגָאלשעגנָא דלַאב ןבָאה ןָאבַאר לארשי רעלייצרעד רעד

 עטשטנעבעג א ןֹוא סננייא ?ללש א  ןָאט ןקרַאטש א

 ?נוננעקרענַא .טעָאּפ ןגנוי םעד טיילגַאב ךעלרע ןבָאה הזעה

 רעד ראפ גנונעכייצַאב יד חוכ ןשירעפעש אזא ראפ קיצניװ

 -סיײגַאב ןעוועג זיא קיטירק יד .ןעניישרעד ןייז ןופ גנוָאיַאב
 ,סיוש-ןסַאג רעד ןופ טמוק סָאװ םיעושעשה דלי םעד ןופ טרעט
 טשינ ןוא .תולעמ עקינָאװ דיל ןייז ןיא טקעדטנַא קר טָאה'מ

 לעמעג ןקסעטָארג ןופ ןָאפ ןפיוא עדַאלַאב יד ,דיל סָאד רָאנ

 עדַאלַאב יד יצ ,"ןטרָאק ענעטלָאשראפ יד ןופ דיל סָאד ,)
 -ייּפ עשיריל ענייז רעדָא (טניוו ןטימ טצנַאט רעסייק רעד יו

 ןפיט ןופ עיסנעמיד רעד ןיא יינ שיטסַאלּפ ןענעז סָאװ ןשזַאז

 טקוס סָאװ שטנעמ םענופ ייו ןפרַאש ןופ ריִלָאק א יװ טנלע

 .טייקרעטכינ רעקידיינש טימ טלעוו רעד ןיא ןיירא

 ןוויטָאמ עשיטעֶאּפ ענייז ןיא עיצאלעװער ןעוועג זיא'ס

 ,ונ .ןעגנומיטש ןלָאמ ןייז ןוא ןעז ןייז ןופ ןפוא םעניא ןוא

 ןיא סָאװ יח לעב ןטימ עיצַאקיפיטנעדיא סרעטכיד םעד ןוא

 רשפא ?ננורעדליש-?רוג רקפה ןוא טנלע ףיוא טלעטשעגסיוא

 סנָאבַאר ?ארשי ןופ גנונעכייצאב עטסקיטכיר יד סָאד זיא

 זיב ,רעקיטרַאנגייא רעיינ ַא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא געוװ
 עוואקישט זיא'ס .געו םעד טָא ףיוא ןַאּפש רעלענינירַא רָאג
 ןבענ טווּורּפ ןָאבַאר לארשי רעטכיד רעגנוי רעד ױזַא יו

 "ןיב ךיא , ,ןליפ ןוויטקעיבוס ןייז ןופ טערטרַאּפױיילַא ןַא

  ,ךיל םענופ ?טיט רעד עקַאט ןיא

 ,רעצרַאװש א ןא רעדליוװ א םערוטש רעד יװ ןיב ךיא

 ,טלעװ ןקע עלא ןיט ילפ ךיט טניװ רעד יװ ךײלג ןוט

 רימ ץרַאה ןיײמ לוס קידגעטש זיא ןײװ ןרעוװש ט טיז

 .דלעפ דנעילב קיבײא ןא ןַטרַאֿפ רימ ןיט זיא סע ןוט

 רעטכעלעג דליוװ סײטלוה א רימ ןיא טכַאליס טא טכײקיס

 ,רערט עגײר ,ערָאלט סעמַאמ ט רימ ןיא טגײװ סע ןוא

 רעטכעפ א ןופ ןרָאּב רעד רימ ןיִא טויױורב סע ןוא

 ו רעגַאב סלטײט םעד רימ ןיאט טצנטטיס ןוא טײרש סע ןא

 ןַארַאפ .דיל סעדעי ןייז סיורא טפור גנוניוטש ,עיצַאלעוװער

 -יסעּפ רעשיפָאזָאליפ ייס ,ךירטש רעשיפַארגָאיבַאטױא ןירעד |

 ךיוא רעבָא .םזַאקרַאס רעקידנעירב רעניד א ייס ןוא םיזימ

 -טנַא רע זיא קרעוו ןשיטעֶאּפ ןיא טגנערב רע סָאװ דליב םעניא

 טשינ ,תמא .ברַאפ ןייז ףרַאש ןוא סייה זיא סע ןוא שירעקעלּפ

 -וטַאנ א טימ לָאמ וצ ,ךיילנראפ א טימ ןָאבַאר טריקָאש ןטלעז

 סָאװ ,טכע רע ןזיא קידנעטש רעבָא ,רָאּפַאטעמ ןשיטסילאר

 ןפיוא זייוונטייצ ןיינייבראפ סָאד ךיוא תודע בנא טגָאז סע

 םענופ ןיז םעד ןשלעפ וצ טשינ יבא ,םַארג ןפיוא ,?וקשמ

 .ףָארטס

 פא ךיז טלניּפש ןלעמעג עשירעטכיד ענייז ןיא

 רעד ףיוא טקריוו יז יו טָאטשסיורנ רעד ןופ עיגלַארוװענ יד

 -דעוו ,עטקידיילַאב ןוא עטסקירעדינרעד יד ןופ טעטיליביסנעס

 ןעמערטסקע יד ןופ עיציניפעד רעטסּוװַאב סיקסוװעיָאטסָאד קיל

 ןופ ןסוילָאּפ יד ןשיוװצ ןשטנעמ יד ל?לאיצַאס ןסיירעצ סָאװ



 123 שודָאל שידיי

 ןעק םעד טימ .טייקכייר רענעסירראפ ןוא טנלע ןטסקידארומ

 לארשי ןיא טייקידסיעכהל ענעפורעג יוזא יד ןרעלקרעד ןעמ

 ,סמערַאו ןוא סטלַאק סָאד ןלעטשנגעק ןופ דָאטעמ סנָאבַאר

 -יבראפ יד ךיוא יוזא ,דניקנשטנעמ םעד ןָא ךיז טפרַאװ סָאװ

 ענייז ןופ ןעננולדנַאה יד ןיא טדיילקעגנָא זיא סָאװ גנורעט

 -ַאער יד יו עטריזאטנאפעגסיוא שירעטכיד יד ,ןשזַאנָאסרעּפ

 .עטנכייצענ שיטסיל

 לורק םייח

 רעשידיי א ,לורק םייח :ענדָאמ ןיא'ס
 רעקיקענטרַאה רעד ןופ רעטכיד

 ןייק טשינ זיא סע ,ןיינ .רעקיָאד-טשינ א -- ןוא שזדָאל טָאטש

 ןעוועג זיא לורק םייח .קיטסירעטקַארַאכ רעד ןיא תועט

 ןבילבעג זיא אזא ןוא טָאטשסיורג רעד ןיא ץנאלפ-דמערפ א

 .גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא םתוח ןייז

 רעטנוא ןעננַאנענפיוא זיא סָאוװ רעטכיד א זיא לורק םייח

 טעשזדנָאלבעג רעדמערפ א טָאה רע רעבָא ,ןעלמיה רעשזדָאל יד

 ןייז קילדעוו רוטַאנ עשיריל א .רעדימרַאה ןשיטָאטשסיױרג ןיא

 טָאה רע ןעוו ,טייז א ןָא ןסקָאװעג קיטסייג רע זיא ,תוהמ

 .קרָאי-וינ םענעגירשעצ םעד ןיא טעשזדנַאלבראפ

 ןייז ןיא דלַאב ןעוועג זיא ?ורק םייח טעֶָאּפ רעד ,יאדווא

 -סיוא יוזא ךיז ןעק'מ ביוא ,גנוניישרעד עלַאערמוא ןַא בייהנָא

 ,עברַאה ןופ טלעוו רעד ןיא .שטנעמ ןקידעבעל א ןגעוו ןקירד

 לורק םייח ןעוו .יה טשינ ןעוועג דימת רע זיא ןטעטילַאער עיור

 טנַאניג םעד ןגעקא ךיז ןעזרעד ,שזדָאל ןיא ןעמוקענפיוא ןיא

 טָאה ,חוכ ןכעלשטנעמ ןופ ןרָאװעג טרעיומעגפיוא זיא סָאװ

 ןוא בייל ןטרַאצ ןייז טימ טלּפַאצענפיוא ךעלדמערפ סעּפע רע

 -נּוװצַאב טריּפשעג ךיז רע טָאה ןטקניטסניא ענייז טימ ;ןבעל

 טייקכעלגעט יד סָאװ ,ןזומ עכעלמערַאברעדמוא לָאצ א ןופ ןענ

 שיזיפ ןטלַאה ךיז ןענעק וצ ידכ ,טריטקיד ןבָאה םיא םורא

 ייב טייז טעברַאענ טָאה לורק םייח .ךַאלפרעביוא רעד ףיוא

 ,ןייא גָאט טָאה סָאװ ,ןמלא םעד ,עקליכ ןטַאט ןייז טימ טייז

 -בעוו ןרעביא ןגיובעג ךיז טנווַא ןזיב ןעניגַאב ןופ ,סיוא גָאט

 -םוא םוצ םולח ןיא ןגָארטראפ ןעוועג קידתונוימד ןוא לוטש

 עשילובינמַאס א יװ ןעװעג ןיא ?ורק םייח .ןכעלכיירגרעד

 טשינ ןענעז סָאװ ןטעטילַאער יד טימ םינּפ לא םינּפ טלַאטשעג

 .ןעיירעמיורט ןייק ?בוס

 ,עביל ,עמערַאװ א טַאהעג ?ורק םייח טָאה קיטּפַאהרָאװ

 -טוג א טימ ,ןטַאט ןקיצרַאה א ,םייה עשידיי עמערָא רעבָא

 -סעווש עלעדייא ,ענעגיוצרעדליווו ייווצ ,םינּפ םורפ ,קיטומ

 יו רעטרעטיצרַאפ א טָאה ,רעטכיד רעד ,רעבָא רע ,ךעלרעט

 ןֶָא ,דרע ןוא למיה ןשיװצ טריּפשעג ךיז ?רעטַאלפרעמוז א

 ,רעשזדָאל א שממ לעוּפב .סיפ יד רעטנוא ןדָאב ןקידתושממ

 ןסיב ןראפ טעווערָאהראפ ,טָאטשסיורנ רעקיזיורב רעד ןופ ןוז א

 ,יארווא .ןעזעג טשינ רע טָאה טלעוו עקיזָאד יד רעבָא ,טיורב

 ,עיגרענע רעשירטקעלע ןופ ןבירטעג טרעוו סָאװ ,סָאלָאק רעד

 ,ןייש רעקיאיירש א ןופ ןטכױלַאב זיא סָאװ טכַאנ ןייז וליפא

 ,ןעמונַאב טָאה רע .רעּפרעק דמערפ א יוװ ןסױטשענּפָא םיא טָאה

 טלעו יד זא ,לורק םייח

 ןופ טריגער יבקַאי טועװ

 םיא רעבָא ,ןטנעמעלערוא

 טשינ ןיטולחל ייז ןענעז

 סָאד טוג ןיא םיא .ענונ

 -ַאט ןבענ עלעקניוו עשימייה

 ךעלרעטסעווש יד טימ ישעט

 -נרעכייר סָאד ביל זיא םיא

 סָאװ ?ּפמעל רעפלע עקיד

 ףיוא םיא ראפ ךךיז טניוו

 -עו רעד ןגעקטנַא ?קירטש

 סע רעדָא "עדַאל , רעשירעב

 ןפיוא (ךָאנרעד) טלצנילב

 טפיטראפ זיא רע ןעוו ,שיט

 רעדָא עהטענ ןופ ךוב ןיא

 טלעוו עקיטסייג יד .ןָארייב

 ןיא לכעליש ןופ הירבח סנטַאט םעד ןוא ישעטַאט רעד סאו

 ןעוועג ןלורק םייח זיא ,םיא ראפ טײרּפשעגנ ןבָאה שטשָאנָאדַאר

 ,ַאזַא .עיזעָאּפ ןופ ערעפס יד טנעָאנ ןעוועג םיא זיא סע יװ ביל

 רענטעמַאה רעד ןנעקטנַא ןעוװועג רע ןזיא ,רעקיָאד-טשינ א

 ןיא רעכלעזא ןוא ,טרָאד ןוא ָאד סרעכַאמ-הסנרּפ ןופ הביבס

 ןיא סָאװ ,לורק םייח רענעטלעז רעד ,ופוס דע ןבילבעג רע

 ןעגנַאגעגסיױוא רענעכַארבעגנייא ןא ,רעטקלעווראפ קיטייצירפ א

 .עקנארק קידוועלייהמוא ראפ לָאטיּפש רעקרָאידינ א ןיא

 ִּצ

 -עביל .םירוסי ?עב א ןעוװעג ?ורק םייח זיא וימי ?כ

 םינּפ לא םינּפ טמיושענפיוא לָאמ א טימ םיא ןיא ןבָאה ןקיטייװו

 ןַא ןעמונעגנָא םיא ראפ טָאה סָאװ גנוניישרעד-?דיימ א טימ

 -הייח ןופ ןעמָאנ ןטימ טײקמערַאװ יד ןוא חוכ ןכעלפיירנַאבמוא

 טרענעג םיא ןרָאי עקידרעטעּפש ענייז ןיא טָאה עכלעוו ,הרש

 רעטרַאצ ןופ ץנעסע רעד ,הרש-הייח .,םירוסי עקיטסיינ טימ

 -סנבעל רעצנַאנ א ןופ קוסּפףוס רעד הרש-הייח ןוא עביל

 עטלקַאװעצ ,עכאווש ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ עיפָאזָאליפ

 .שינעילט-הסיסג רעגנַאל ריא ןיא דוטַאנ-רעטכיד א ןופ סיפ

 טלַאטשענסבייװ א ,הרש-הייח ;אמזונ ןייק טשינ זיא סע

 ןיא ?ורק םייח רעקיריל ןטרַאצ ,ןננוי םעד טמולחעג ךיז טָאה

 ךיז יז טָאה אזא יו ןוא ?סעג-ךאבנעלַאק ןופ גָאר ןעמערָא

 םעד ןופ בייל עלכורק םעניא לגענ עקיציּפש טימ ןבָארגעגנייא

 -עג .םיל רבעמ ןנָארטראפ םיא טָאה לרונ רעד ןעוו ,רעטכיד

 ןעגנַאנעגכָאנ הרש-הייח עמעט יד זיא ןרָאפַאטעמ טימ טדער

 -סָאטָאל עקידנעיינפיוא ןַא יװ טעֶָאּפ ןליטש םעד ,ןלורק םייח

 ןופ ןעניז םעניא ןטלעז רָאג ךיז טזייווַאב עכלעזא סָאװ םולב

 שממ טָאה יז ,אקווד יז רעבָא ,ןַאמ ןננוי ןשידיי ןעמערָא ןא

 בייל ןראפ סוריו ןקידנרעביפ א ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז

 -- ֹוצ טריפרעד םיא ןוא רעטכיד םענעפירגעגנָא שיזיפ םענופ

 עשיריי עויטימירּפ ַא ,עטושּפ א ,הרש-הייח ,ונ .שזילַארַאּפ

 טָאה עלעצרעה קידתומימת א ןוא ?למינּפ ןייפ א טימ רעטכָאט

 טעֶאּפ ןשרוחב-הבישי אזא ןרעוו ןלעפעג טנעקעג תליחת ןיא

 -רעבעװו א רעטנוא לגיופ רעטלמירדראפ א יװ טרעיוה סָאװ

 ןופ תליחת ןיא ןעװעג זיא'ס .זיוה ןרעצליה א ןופ לוטש

 טשינ יז זיא ףוס םוצ רעבָא .טנגוי רעטכַאוװרעד סרעטכיד םעד

 ,רעקיבולג-טכייל א .טייקנייר עקיטסייג עקיזָאד יד יואר ןעווענ
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 וצ ןעוועג רע ןיא ןוורענ ענייז ןופ ןעלצרָאו יד זיב טעָאּפ א

 רָאנ טמולחעג טָאה עכלעוו ,דיומ א ראפ קידתוינחור ליפ

 .רעצישַאב ןוא רעקיטלעװנַאב ןשיזיפ םעד ןופ ,ןַאמ םענופ

 רָאנ סָאװ ,רעכלעזא ראפ ףירגַאב רענעביוהעג וצ א ?עיזעָאּפ

 טָאה רע ,ָאי .ןָאט הליפת טנעקעג ריא וצ טָאה לורק םייח א

 -ענּפָארא ןהרש-הייח וצ גנורעטסייגַאב ןופ רענעגָארטראפ א

 עריא ראפ ןפרָאװעג ייז ןוא דרע רעד וצ ןעלמיה יד ןגיוצ

 .סיפ עטקָאטעג

 -ערָא רעטסָארּפ א ןופ רעטכָאט יד ,הרש-הייח ,תמא ,תמא

 םעד ןלורק םייח וצ טנעענעג ביֹוהְנֶא ןיא טָאה םייה רעמ

 -רעד רעבָא ,טייקכעלטלַאטשעג ריא ןופ דָאפיטנַא םעד ,רעטכיד

 .ןַאמ ןקידתושממ רעמ א וצ טקערטשעג ןיוש ךיז יז טָאה ךָאנ

 .גנונַאּפש עשיטַאמַארד עשּפיה א ,ךעלדנעטשראפ ,זיא ןירעד

 גנונַאּפש יד ןטלַאהוצסיוא ל?נוסמ ןעוועג טשינ ןזיא ל?לורק םייח

 -תונשקע טָאה רע יװ ,דיומ רעקידתוינחור טשינ רָאנ רעד ןופ

 ראפ .ןכָארבעגנייא ךיז טָאה רע -- ןוא ןעעז טלָאװעג יז קיד

 רעבָא ,קיטסייג ,שיזיפ ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא טעָאּפ רעד ,רָאװ

 -קיפ יד טשינ ,עטמולחענסיוא טשינ ,הרש-הייח עכעלמענ יד

 -נסיירנגיוא רעד ןבילבעג זיא ,רעטכיד םענופ עטנעלַאב וויט

 -- לורס םייח ךיוא ,לורק םייח עמַארד רעד ןופ תודע רעקיד

 ,טעֶאּפ םעד

 רעד ,שזדָאל-שיא רעד ,לורק םייח זיא לכ-םדוק :קפס ןָא

 טעָאּפ רעשידיי א ןעוועג ,לורק עקליכ ןעמורפ םעד ןופ ןוז

 ,ןופרעד ,ןלייצרעד רעמ סָאװ ךיז טליוו םיא ןופ .ןוילע דסחב

 .ןעניז רעזדנוא ןיא טרעבקע סע סָאװ

 ּצ

 -טּפיוה רעד הרש-ייח ןיא ,הצילמ רעד ןיא סע טגָאז'מ יו

 סָאװ תוליפת ןוא ןעגנאזעג עטסרעמ סלורק םייח וצ ?ומיטס

 .ץרַאה סָאד ,טסענ רעטקיטכילעגסיוא ןייז ןופ סיורא ןענעז

 -ידוס יד ןיא טריפעגניירא זדנוא טָאה אפונ ?ורק םייח

 טימ טנעקַאב זדנוא קידתומימת ,עביל רעסיורג ןייז ןופ תודוס

 סנטַאט ןיימ ןופ , ךוב ןייז טימ ןָאטעג סע טָאה רע .ייניצלוד ןייז

 רעשיריל רעמיטניא ןַא יו שממ ןטלַאהעג זיא סָאװ ,"בוטש

 ,רעדיל ענייז ןופ בור םעניא ןבעגעג סע טָאה רע ןוא ךובגָאט

 הרש-הייח רעבָא ,טָאג ןייז הרש-הייח ,טלעוו ןייז זיא הרש-הייח

 טקיטשרעד ,טױטענּפָא ףוסל טָאה סָאװ ,םס רעד ןרָאװעג זיא

 רעטכיד רעד טָאה םעד ןגעװ רָאנ .רעמולח ןייז ןוא םולח םעד

 ראפ ןלייצרעד וצ טייקטסיירד יד טשינ ןוא ,חוכ ןייק טשינ

 -יילעג ןופ ךוב א ןיא סָאװ ,ךובסנבעל ןייז ןופ ךעלטעלב יד

 טדנעשעג ןיא סָאװ ןקילייה ןופ עמזירּפ ןיא; עיזעָאּפ רעטרעט

 .ןרָאװעג
 ןלורק םייח ייב ךיז טדער לרפס שידיי קילייה א ןופ יװ

 ןיא בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,הלכ ןיימ , ,רעטרעשַאב ןייז ןגעוו

 ץְלַא ןיימ --- טפנוקוצ רעד ןופ ךוט'ס טבעוועג טכַאנ-הנבל א

 רייוועגניא םעד טיורטעגנָא בָאה ךיא ןעמעוו .ןבעל ןיימ ןופ

 םעד בייל ןיימ ןופ ךיא בָאה רונשלרעּפ א יװ .בייל ןיימ ןופ

 -מורא ףונ ןטעקַאנ ריא טימרעד ןוא ןסירעגסיורא דייוועגניא

 ףיוא טלבמָאבעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ּפעצ עריא ןיא .טלקיוועג

 ןוא-ןייא ןיימ ןופ דלֶאנ סָאד ךיא בָאה ,םיבלול יו ןקַאנ ריא

 טרַאװ רע זא ןוא ..."ןטכָאלפעגנייא רעטלע רעקירעי קיצנַאװצ

 ןוא בוט-םוי טמוק ,בוטש סנטַאט ןייז ןיא ןהרש-הייח ףיוא

 רעבירא סָאװ ,םייה רעמערָא רעד ןיא ןיירא טייקידמירישה-ריש

 -רעטניה ןקידתונויבא ןגנע ןא ןופ ןגיטש ענרעצליה ,עקידלקַאװ

 ןעו) ךָאװטימ ןפיוא ןטיירג ךיז םענ ךיא ,, :ףיוה ןשיטָאטש

 עניימ ץוּפ ךיא .(ייז וצ ןעמוק סהרש-הייח טגָאזעגנָא זיא'ס

 ןדנוא ייב ןוא .ןייצ עניימ שַאו ךיא ןוא ,?דיימ א יװ ,?גענ

 ךעלרעטסעווש עניימ .טעברַא עקיסיילפ א ןָא טייג בוטש ןיא
 רעד רעביא ןעגנעה סָאװ ןטפַאשדנַאל ייווצ יד ּפֶא ןביוטש

 -ךָאּפ יד רעביא ןשַאו ,ךעלטנעוו-ןטעב יד ּפָא ןצוּפ ,טנַאװ

 -װַאד הרבח רעד ןיא טייג רעטָאפ ןיימ .טנוװַא טרעוו'ס ...עגָאל

 סיוא ךיז ןצוּפ ךעלרעטסעווש עניימ ןוא בירעמ-החנמ ןענ

 ןעמוקעג זיא סע סָאװו ,ראפרעד ךיוא ןוא ןהרש-הייח דובכל

 עלעריצ רעטסעווש ןיימ .ור ןופ טנוװֶא רעליק ,רענייש רעד

 ןוא ,עטַאט ןיימ יו ,ךיא יו לוטש ןרעטניה טעברַאעגנ טָאה

 -טריוו סָאד טריפעג טָאה ,עלעשטייפ ?רעטסעווש ןיילק ןיימ

 -עעשענ יד לורק םייח טנכייצראפ ךובגָאט א ןיא יװ ."טפַאש

 .טכַאנייב ןעמולח'ס ןוא גָאטייב סנייז ןרעלק סָאד ןוא ןשינ

 .טלעוו רענייש רעצנַאנ רעד ןופ רעטנעצ רעד זיא הרש-הייח

 וצ עביל ןייז תומלוע ערעכעה יד ןיא קעווא ןיא סע ,ָאי

 : ןהרש-הייח

 יד --- םייח-ייח ,ןהרש ןופ געט-בעל יד --- הרש-הייח ,

 ףיוא טשילביבראפ ?דיימ סָאד בָאה'כ .ןעמייח ןופ געט-בעל

 -הייח ?דיימ סָאד טָאה דנאנאכרוד רֶָאי ריפ ןרָאװ ,ןעמָאנ ןיימ

 ,ןדערסיורא ןּפיל עניימ ןופ ןעמָאנ ריא טרעהעג טשינ הרש

 הכרב א יוװ ןוא ןגָארטענ ךיא בָאה ,עימק א יוװ ,םייהעג רָאנ

 יו ןעשטרָאקנייא ךיז געלפ'כ .טעשטּפעשענ םיא ךיא בָאה

 ןטסערג ןטימ הרש-הייח ןעמָאנ םעד ןוא ,הלודנ ראפ גנַאלש א

 םעד ןופ ןעניישרעד ןטימ ."ןדערסיורא ?יטש רעד ןיא חוכ

 ןריובעג סיינ א רעביא ךעלרעּפמיישַאב ל?לורק םייח זיא ל?דיימ

 טשינ א .רעטפושיכראפ א ןעגנַאגעגמורא זיא רע .,ןרָאװעג
 טימ ןעוועג ?ופ רע זיא ,ןדער ןעמונעג רע טָאה ןוא .רעגיה

 ראפ ,טמעשעג ?סיב א ךיז רע טָאה ןטַאט ןטוג ןראפ .ריא

 רענענייא רעד ראפ ,ריּפַאּפ ןראפ .טעכיוא ךעלרעטסעווש יד

 ענייז ןופ דיירפ יד טגָאזעגסיורא טשרע רע טָאה טעטימיטניא

 -הייח טימ ןבענ ןעמָאנ א ךיא נעלפ עלעמייב סערעי , .ןדיירפ

 ,הרש-הייח ןבעג ןעמָאנ א ךיא געלפ ?כייט סעדעי .ןעמָאנ סהרש

 -סיוא ייז ןוא ןלייטרעדנַאנופ ןעמָאנ ריא ןופ ןבליז יד געלפ'כ

 -ליבצנַאמ ןייז זיא סָאד --- -- ןפרַאש ןגניובנגער יד ןיא ןצעז

 לריימ סָאד טָאה רעדיל עשיטעֶאּפ יד ןיא טשרע ;ךובגָאט רעש

 טבעוװש הרש-הייח .ןוקית ןקיטכיר ריא ןעמייח ייב ןנָארקעג

 ,קידנעטש םיא טימ ןיא יז ,ןטנָאזירָאה סלורק רעביא

 | .םוטעמוא

 םייח ןיא דנַאנַא טימ ץלַא רעד זיא הרש-הייח ,עקַאט

 -ביד רעקידנעמולח ןוא רעקידנליפ רעד רעבָא ,טלעוו סלורק

 -נייש רועיש א ןָא יד ךָאנ טצכעלענ ןנעווטסעדנופ טָאה רעט

 ץוחמ דרע יד טנַאמראפ סע סָאװ ןטייקנגרָאברַאפ ןוא ןטייק

 טעװעדָאהעגפיוא ךיז ,תמא ,טָאה רע .ןלובנ עטצענערגַאב ענייז

 ןוא ןסיוו וצ טשרָאד ןייז רעבָא ,טייקמערָא רעקיסיוכרוד ןיא

 ענייז ןיא ,טייקיטלַאטשעגליפ ןייז ןיא שטנעמ םעד ןרעלקרעד

 טָאה ,רעטנזיױטרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעננולדנאווראפ עקיטסייג

 -עטנעק רעסיורג א וצ טריפרעד ןוז-רעבעוו םעד ןלורק םייח

 ,שררמ-תיב ןיא ,רדח ןיא זייוולגניי ןענרעל ןייז ץוחא .שינ

 יד ייב טנרעלעג רעהפיוא ןָא טקַאדידָאטױא-השעמ רע טָאה

 הדטתה טיס .ננופיטראפ רעקיטסיינ ןופ המכח יד רעקלעפ



 יי יי יי עי אי א עי עט א טא יו יא יט טי קיה 55 + שודָאל שידי

 שיסור ,שטייד ,שילוּפ ךעלטנירנ טנרעלענסיוא ךיז רע טָאה

 ךיז םידימתמ עשידיי עטסווװַאב-ל?יוװ יד ןופ רעגנוה ןטימ ןוא

 טנעקעג טשינ .טלעוו רעד ןופ ןרוטארעטיל יד טימ טנעקַאב

 לורק םייח טָאה ,לָאנינירַא ןיא רישה ינואג יד וצ ןכיירגרעד

 ,םַאיַאח ראמא ןופ קרעוו יד ןעגנולשעג ןלעזעג-רעבעוו רעד

 טיק ןוא רעטלָאװ ןופ ,עהטעג ןופ ,ןעלרעוו ןופ ,רעמָאה ןופ

 ןופ שדוק ירפס יד .ננוצעזרעביא ןיא ָאנמיר ןוא ןָארייב ןוא

 םיא ןענעז סעדייז עמורפ ענייז ןופ ןוא עצילָאּפ סישעטַאט ןייז

 -רעד וצ לָאמ א היטנ ןייז ןופרעד .דמערפ ןעוועג טשינ ךיוא

 ,ך"נת ןופ ןוויטָאמ וצ גנוטכיד רענעגייא ןייז ןיא ךיז ןרעטנענ

 .םענורב ןשידיי-ףיט םענופ ןרָאפַאטעמ ענייז ןטלעז טשינ ןוא

 יד וצ סיורא טפָא לורק םייח זיא הביבס רעמערָא ןייז ןופ

 לָאמ א ןופרעד ןוא םלועה תומוא יד ןופ סנטרָאנ עכייר

 עטעװעמַאילעג טיור יד טימ עקליכ ישעטַאט ןטימ ןסעומש

 ףיוא טבעלעגנסיוא ךיז שירעטכיד רע טָאה בור יּפ ?ע .,ןניוא

 עמאס ןעוװעג םיא ייב ןענעז ןלָאבמיס .ןרָאב ןלַאערמוא ןא

 -יישַאב א זיא םענַאב רעשישטנעמ ןייז ,רעמ טשינ .,רָאװ

 -מוא) טקיטסעל םיא ףיוא סָאװ רעכעלשידיי-שידיי א ,רענעד

 .תובא עמורפ ענייז ןופ ,תורוד ןופ השורי יד (קיניזטסּוװַאב

 ןופ סיורא ןעלמַאטש ננורעטכינסיוא רעננילצולּפ ןופ סעגר ןיא

 -נייש אלמ ןענעז ייז רעבָא ,ןצכעלעוו עטנַאקַאבמוא ךיוא םיא

 : טשרָאד-טייק

 ךיא ּפיה ןיב א יו 1
 םינּפןעיורפ וצ םינּפ-ןעיורפ ןופ
 ןָא ךיז ּפוז'כ ןוא
 .טייקנייש טימ

 ,לכיימש א טקנעשעג רימ טסָאה .2
 -- תועינצ
 ןרָאװעג רימ זיא קיטכיל ןוא
 ,םירבא עניימ ןיא
 קסַאילב ריא טלָאװ הנבל א יוװ
 .ןעקנוזראפ רימ ןיא

 סָאװ גנַארד א לָאמ וצ טריּפשרעד שטנעמ רעד ?ורק םייח

 רעטנשריעג ןופ ןוז רעד ,רע .ּווושרעדנַא ןַא ןיא קעווא םיא טיצ

 ןיא ראפרעד טצכעל טייקנייר רעקידהמשנ וצ טפַאשיירטעג

 : ןָאט-יודיװ א

 : ךימ ייטשראפ
 ;טולב ךָאנ טפור םיטש ןיימ טשינ
 סעדייז עניימ ןופ לוק סָאד זיא םיטש ןיימ
 ,ןגיושעג ןוא ןטילעג ןבָאה סָאװ
 ,ייז יו יוזא ךיא ןוא
 םירוהטו םישודק יד
 ןבעל לעוװ
 .ןגייווש ןוא

 רעד סָאװ ןטסּוװַאבמוא ןכָאנ שינעצכעל יד ?ָאמ א רעדיוו

 רעד תמחמ זיא סע .ןייזייב ןייז קיטסיינ ךָאד טליפ רעטכיד

 ףיוא טקירד םורא רעד סָאװ טייקננייאמוא רעד ,טפַאשגנע

 -ננייווש רעד ןופ ,םמוד םענופ שינעלמַאטש רעשוריפב טימ םיא

 ,רעבירעד שוריח ןייס טשינ .םיחמצ ןוא ןכַאז ןופ טלעוו רעקיד

 ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןָאטעגסױא בורל זיא לורק םייח לייוו
 ןומ אזא יװ .םוי ריכש א יװ ןַאּפש ןיא םיא טלַאה יז שטָאכ

 ןופ ןייזליווו ןראפ יו שינעמוקסיוא ןייז ראפ ןגרָאז וליפא רע

 רעבעוורעטכיד רעד טָאה יאדווא .דניירפ ןוא עטנעָאנ ענייז
 ,ךעלרעטסעװװש ענייז ןופ דניירפ יד יו טקנוּפ דניירפ ךיוא
 עטנעָאנ יד וצ .דניירפ ענייז ךיוא ןענעז ןטַאט ןלעדייא ןייז ןופ
 םיא וצ ךיז ןניינ סָאװ עלא םדוק ךיז ןענעכער סלורק םייח

 שממ .רליב ןשירעלטסניק ןוא קנַאדעג ןטריניפַאר טימ ,דיל טימ

 -קחצי םיא ןענעז עטסרעייט עמאס יד ,,ענייז דניירפ-םעזוב

 עינדערש ףיוא בוטשד-ריזַאר א טָאה סָאװ ,יקצישָאדַאר שרעה

 ןכעלרעדירב א טימ ןלורק וצ ןיירא טּפָא טלַאפ רע ןוא סַאג

 טנעקעג טשינ ךיז ןטכענ בָאה'כ ?למייח ,וטסכַאמ סָאװ :גערפ

 רעטכיד םעד זיא ביל ןוא .זנורב טשינ ייז .בוטש ןופ ןסיירּפָא

 -יטש ,רענייש רעד ,ןלורק ,סַאנ רעשזרעגז גָאר רעטייוו רעד ןופ

 רעד ייב רענעוטראפ א ,רענילרעב קחצי טעָאּפ-רעריינש רעל

 רעד ייב ןָאט וצ טָאה רע ביוא ?יווװ זיא סע ,ונ .ןישַאמיינ

 רעביל א ,רענילרעב רעטכיד רענייפ רעד ,הכאלמ רעשירעדיינש

 -יד ןקידוװענניז ןטימ שטיוועלעינאד עלעשרעה םיא ןיא רבח

 עכעלמיטסקלָאפ בתכב ךיוא סיוא טעשטשיּפ סָאװ ,?כלוק םענ

 ,עלעכיב םעניילק ןייז ןיא ןיירא טביירש רע עכלעוו ,ןוויטָאמ

 טשינ ןעק עלעשרעה .שַאטמעזוב ןיא קידנעטש טגָארט רע סָאװ

 .ןלורק ראפ ןזייוַאב טשינ ךיז לָאז רע גָאט א ןטלַאהסיוא

 ןרעטניה רעטכיד םוצ דימת רע טגָאז ,סטונ א ,סקישטניילק א

 עשז ןעוו ,טעוװערָאהראפ עקַאט טסיב ,לגניי ,ונ ;לוטשבעוו

 טלעוו יד ,טסייו וד ?טעָאּפ ַא ןייז וצ ןבָאה טייצ וטסעוו

 !קרעוו עקיטכיוו ץנעי ריד ןופ טרַאוװרעד

 ערעייז טלטרעצרַאפ רע יו ,לשרעה-קחצי ,לקחצי ,עלעשרעה

 -יירש רעד ןופ דניירפ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,לורק םייח ,ןעמענ

 ייז ,ןעמונראפ רעמ ןענעז ענעי רעבָא ,עירעלַאװַאק רעשירעב

 .שטשָאנָאדַאר ןייק ןעמוק וצ ןסיירּפָא טשינ יוזא ךיז ןענעק
 רעטונג סמייח ,לורק עקליכ וװ טנגעג יד זיא שטשָאנָאדַאר

 -ַאר ןופ ןוא קירוצ ןרָאי ,ןרָאי טימ טצעזַאב ךיז טָאה עטַאט

 .ןרעטייוורעד וצ ךיז גנירג טשינ החּפשמ רעד זיא שטשָאגָאד

 ייס ,ןוז יד ייס לייוו .ןופרעד ןסיירקעווא טשינ ךיז ליוװ יז ןוא

 סעּפע שטשָאנָאדַאר ןיא ןענעז טייקליטש יד ךיוא ןוא הנבל יד

 ךרכ םענעגירשעצ הנושמ םעד ןיא ּוװשרעדנַא יוװ ןגנייא רעמ

 יװ טנַאק רעייז ןיא סלורק יד זיא רעכעלמייה וליפא .שזדָאל

 ןופ טנגעג ערעקישיור ,ערעדנא ןא זיא טולאב .טולַאב ןיא

 -ראפ , סע ןיהּוװ ,טנַאק סלורק םייח טימ ךיילגראפ ןיא ,טָאטש

 -כיד יד ךיוא -- סעװַאקישט ףיוא יוװ לָאמ וצ --- "ןעשזדנַאלב

 ןעמוק'ס .טייוו רעד ןופ טסייה'ס ,אפוג טָאטש ןופ ןגעלָאק-רעט

 -עווש רעד טימ ,דרעבנקַאב עסיורג יד טימ ןָאזרעדָארב השמ

 רעהא ךיז טעוװַא'ס ,טַאװַארק ןיא עקליּפש רענרענייב ,רער

 וליפא לָאמ א ,טָארט ןשיתבה לעב טימ ןָאסלענעצַאק קחצי

 טולַאב ןופ .ןרעװָאנילוא םירמ ךעלביל טפור םייח יו ,?מירמ

 טָאה רעכלעוו ,ןיבור לארשי טנעָאנ רעגניז-רעבעוו םעד זיא

 ;ןָאבַאר ףיוא ןעמָאנ-רעטכיד ןייז טשרעדנַאעגרעביא רעטעּפש

 ויא סָאװ ,עייש .טולַאב ןופ םיא וצ טמוק ?גיּפש והיעשי ךיוא

 ,ליומ ןיא שינעטנעס-שילגנע טימ רוחב רעקידובכב ,רעליטש א

 טימ ןסעומש וצ ןרענ זיא ,גנוטכיד רענרעדָאמ וצ היטנ טימ

 רעשטשָאגָאדַאר יד ןופ הוולש רעשיפרָאד רעד ןגעוו ןלורס

 טניל סָאװ ,טָאטשטלַא ןופ ןאמיינ השמ לאקזחי ןוא .סעקזייה
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 ךיז טזייו ,עקסיעימָאװַָאנ ייב ?דנַאה ןסיורג ןופ שיור ןיא

 ןופ טסעג ערדייב יד .טייקיטכיו רעשירבח ןטימ ןלורק וצ

 ,.ןשטנעמ ענעניוצענקירוצ רעמ ןענעז טָאטשטלַא ןוא טולַאב

 יו סעיציבמַא ערעדנַא טימ שטנעמ א רעבָא זיא ןַאמיינ .מ ,י

 שטָאכ ,טסנוק רעשיטסַאלּפ וצ טּפעלק ןַאמיינ .סרעמוק בור רעד

 טריינש ןַאמיינ ;רעניורב עשטיא יוװ רעלָאמ ןייק טשינ זיא רע

 -ייפ ןדעיא טימ ךיז טקעלַאב רע ,קנופמ-טסנוק א יװ רָאנ ךיז

 קידװעריּפש א טָאה רע ןוא .קעלפ-ןברַאפ ַא טימ ,ךירטש םענ

 לאקזחי .גנוטכיד ןופ יו ןלעמעג ןופ קיזומ רעד ראפ רעיוא

 -טלַא ןפיוא טניווועג עמַאמ-עטַאט טימ טָאה סָאװ ,ןַאמיינ השמ

 ןופ טניױװַאב זיא סָאװ טנַאק םעד ןופ ןכייו טגעלפ ,טָאטש

 טגעלפ'מ יו ,עטיול ערעסעב וצ טעילוטעג ךיז טָאה ,טייל-ןומה

 םוקמ א ןָא דימת ןופ ןעוועג) שירעמשטייד רעשזדָאל ןיא ןגָאז

 -סױרַא טגעלפ גרוברעטעּפ ןופ עינָאפ סָאװ ,ןשטייד ךס ַא ןופ

 ךיז טָאה העּפשה עשישטייד ;ןלוּפ ןשירַאצ ןטריּפוקָא ןיא ןפור

 -לֶאּפ ַאשַאנ, ןעוו ,רעטעּפש ךיוא שזרָאל ןיא טריּפשעג רַאפרעד

 השעמ טָאה ןַאמיינ ;(ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ןייֵלַא טָאה "ַאקס

 והיעשי ןיא ןביירש ןייז טימ טנייפעגסיוא ךיז טָארקַאטסירא

 .מ .י ןעוועג רעזעיציבמא ןַא ."טָאלבעגַאט רעשזדָאל , סרעגוא

 -ניא ךיז ףוסל ןוא ,טלעוו רעד וצ ןגיוצעג טָאה םיא ,ןַאמיינ

 -עיצקאדער א ןרָאװעג ,עשראוו ןייק ןבילקעגרעבירא ןצנַאג

 טָאה ןלורק םייח וצ ."טנייה, טַאלב ןסיורג ןיא דילגטימ

 ךיז םיא וצ טגעלפ ןוא טייקטנעָאנ עביל א טליפעג ןַאמיינ

 -קאדער םעד ,ןענַאהַאק רַאזַאל טימ ךיוא לָאמ ?ייט ,ןּפַאכּפָארַא

 הקושת א ןזיוועגסיורא טָאה רעכלעוו ,"טַאלבסקלָאפ , ןופ רָאט

 קרַאטש ךיז ןַאהַאק רַאזַאל טָאה בנא .רוטארעטיל רענייש וצ

 -עג ,ןעוועג ברקמ ייז ןוא ןטעָאּפ רעשזדָאל יד טימ טרבחעג

 רעד ןייז ןַאהַאק רַאזַאל טנעלפ לָאמ וצ .רעדיל ערעייז טקורד

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי עטריטנַאלַאט יד ןופ רעקעדטנַא

 .ץניוָארּפ רעשיליוּפ רעמערָא רענעפרָאװראפ רעד ןופ ןעמוקעג

 ןופ ןָאיגער ןיא טייקרעדנוזַאב ןייז תמחמ -- זיא לורק םייח

 קיטָאקקע קיטש א ןעװענ -- עיזעָאּפ רעשיטסילַאער טשינ

 ןופ טגעלפ רע ןוא רָאטקאדער םעד ןענַאהַאק רַאזַאל ראפ

 -הרוש-ץרוק סלורק גנוטייצ ןייז ןיא ןקורד ךיוא לָאמ וצ לָאמ

 דניירפ א ראפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .סעדַאלַאב ןוא רעדיל עקיד

 ןַאהַאק .טכוזַאב וליפא םיא ןוא טעָאּפ ןשירעבעוװ םעד ןופ

 טנַאה א ןָאטעגוצ ךיוא ןרָאי רעקיצנאווצ עירפ יד ןיא טָאה

 .טעֶָאּפ ןשידיי ַא ןופ ךוב-רעדיל ַא לָאמ ַא ןבעגסיורַא םייב

 ץַאזנגעק רעטסטלוב רעד ןעוועג ןַאהאק רַאזַאל זיא םעד טימ

 -עגַאט רעשזדָאל, םענופ רעבעגסיורא ןזַאושזרוב םעד ןופ

 ולוכ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיקסרובמאה ?אונמע ןופ ,"טַאלב

 טלגנירעגמורא ךיז טָאה יקסרובמַאה ,קיטכיר .רעמענרעטנוא

 סרעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקאדער טימ ,ןשטנעמ-ןעּפ עטינעג טימ

 .סדנאלסיוא יד ןופ ךיוא ןוא עשראוו ןופ יו אפונ שזדָאל ןופ

 ןופ קעווא זיא רענוא והיעשי רעטסּוװַאב רעד יו םעד ךָאנ

 ןיא ןעמונעגרעביא עיצקאדער יד טָאה טלוּפ-רָאטקאדער

 "יילב השמ טסילאנרושז רענייפ רעד "טַאלבעגַאט רעשזדָאל

 ןמלז ,ןירעּפלא ןרהא ןופ טעברַאטימ רעטנעָאנ רעד ייב טפיטש

 -ניוועל םהרבא ,קע ןתנ ר"ד ,(ירבע) יוועל ףסוי ,גייווצרעבליז

 ר"ד ,רעװָאקַאטרַאט הירא ר"ד ךיוא יו ָאקרוט ףסוי ,ןָאס

 -ייונסיוא יד .ערעדנַא ןוא קעלַאפ םלעהליוו ר"ד ,ינוחמש

 ןענעז ?טָאלבענַאט רעשזדָאל , ןופ סרעטעבראטימ עטסקינ

 עלַא) םיױבטסַאמ לאוי ,םיױבלּפע .ב ,שטיווָאלאנעס .ז :ןעוועג

 ןטנעדנַאּפסערָאק בַאטש רעסיורג א וצרעד ,(עשראוו ןופ יירד

 ,לסירב ,ןיוו ,ןילרעב ,זירַאּפ ,קרָאי-וינ ןופ רעטעברַאטימ ןוא

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ ּפעקנּפרַאק יד םכותב ןוא ביבא-לת

 .דנַא ןוא קילאיב ,יכונא .ז ,ץרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ רוטאר

 ןופ ןרָאװעג ןגיוצענוצ ןענעז סרעטעברַאטימ עטנענימָארּפ יד

 -עטיל רעשיערבעה ןוא רעשידיי רעקיעפ א ,טפיטשיילב השמ

 רעד יו ןעוועג םש הנוק ךיז רעדנוזאב טָאה רעכלעוו ,טאר

 -יוועקנעש קירנעה ןופ שיערבעה ןוא שידיי ןיא רעצעזרעביא

 רעד ןופ רעביירש ערעדנא ןוא ןטנָאמייר ןופ ,עיגָאלירט סעשט

 רעשיערבעה א יװ טפיטשיילב טָאה בנא .רוטארעטיל רעשיליוּפ

 -װעסּפ ןטימ ךיוא טנכייצעגנ ךיז רעצעזרעביא ןוא טסיצילבוּפ

 זיא ןָאסלענעצַאק קחצי זא ,ךיז טייטשראפ .ינורפע ,מ םינָאד

 ,"טַאלבעגַאט רעשזרָאל , ןופ רעטעברַאטימ רעליבַאטס א ןעוועג

 ךיוא יו ןעגנופַאש עשיטעָאּפ טכעלטנפעראפ טָאה רע ּוװ

 -עּפש -- ןעוועג ןזיא ןָאזרעדָארב השמ תעב ,ןקורדנייא-עזייר

 ןופ דילגטימ א יו ?טַאלבסקלָאפ , ןטימ --- ןדנובראפ רעט

 .בַאטש-עיצקַאדער

 -נופַאש ערעייז טכעלטנפעראפ ךיוא ןבָאה ןטעָאּפ ערעדנא

 ךיז טָאה לורק םייח רעבָא ,"טַאלבענַאט רעשזדָאל , ןיא ןעג

 ןַאהַאק רַאזַאל ןדייס ,גנוטייצ רעד ןופ דצה ןמ ןטלַאהעג ללכב

 ,ונ .טקורדענּפָא סע ןוא דיל א "טריקסיפנָאק , םיא ייב טָאה

 -עלָארּפ רעמ ןעוועג תוהמ ןייז יפל זיא טאלב סנַאהַאק רַאזַאל

 תעב ,טּפַאשרענעייל רעד טימ ךעלמערָא-שיטַאבעלַאב ,שירַאט/
 -ניילק ןכָארּפשעגסיױא ןעוועג זיא ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל , רעד

 -ירבַאפ ,םירחוס סַאלק ןרעכייר ןופ גנוטייצ יד ,ךעלרעגריב

 -ָאיצַאנ ןופ ץנעגילעטניא רעשידיי רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןטנַאק

 עיסקָאדָאטרָא עשידיי יד ךיוא .סעיטַאּפמיס עשיטסינויצ-לַאנ

 -ַאטשעג זיא לורק םייח ."טַאלבעגַאט , םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה

 רָאטקאדער רעד זא טרפב ,"טַאלבסקלָאפ , םוצ טנעָאנ ןענ

 ,רעקיטרַאננייא סלורק ןופ דיסח ןראפ טרעלקרעד ךיז טָאה

 טניימעג טשינ רעבָא טָאה סָאד .קיריל רעשיטסילאודיווידניא

 ךיוא גנונעקרענָא עטנידראפ יד ןבָאה טשינ לָאז לורק םייח זא

 -עגַאט, ןכעלרעגריב ןופ סרעטעברַאטימס עטסקיטכיוו יד ייב

 ןעמ טָאה טעָאּפ ןקיסַארנייר םעד ,ןלורק םייח ?ייוו ,"טָאלב

 ןייז ,טייקלדייא ןייז ראפ -- ןבָאה ביל טשינ טנעקעג טשינ

 לורק םייח זיא לעניגירָא ןוא .טיײקלעניגירַא ןייז ןוא טייקליטש

 ךיוא ןיא עכלעוו ,עזָארּפ ןייז ןיא ןעוועג ךיוא טעָאּפ רעד
 ןכיילג סָאד ןיא עזָארּפ ןייז ,תמא ;עיזעָאּפ ערעטיול ןעוועג

 ,טייקמערָא רעשידיי רעד -- ןבעגענּפָא שיטַאמעט ןעוועג

 ןעוועג ןיא סָאװ ,טפַאשטניױװַאב ןייז ןופ טננעג רעד וליפא

 -עד עקישטַאלּפ ,עקירעדינ טימ ךעלקַאשזק טימ יו טצנַאלפַאב

 "-עצ רעביא רעטצנעפ עמערָא ,ךעלדנעמיוק ענעקנוזעג ןוא רעכ

 טָאה לורק םייח ןזא ,ןגָאז זומ'מ ןוא .ןרַאוטַארט עטרעקיוה

 -ליש רעקיטכיצ א יװ ךיוא ןזיוועגסיורא ךיז עזָארּפ ןייז ןיא

 .ןעגנומיטש ןופ יװ ןטלַאטשענ ןופ רענעכייצ ןוא רערעד



 רענאשזור .ה ר"ר

 4 שזדַָאל שידיי
 א ערי

 םיריוטקָאד עשידיי

 עג זיא רענַאשסר רךיד
 ןיא ,1887 רָאי ןיא ןױב
 ןעמוקעג .ץינשורפ לטעטש
 ,1921 רָאי ןיא שזדָאל ןייִק
 ןביױהעגנָא טָאה רע ּוװ
 רעטְקָאד א יװ ןריציטקארפ
 .ןטײהקנַארק טיוה ןופ

 רָאג זיא רענַאשחר ךיד
 טשינ ןרָאװעג טנַאקַאב לענש
 'קָאד רעלופטרעװ ַא יװ רָאנ
 יָאּפ א יװ ךױא רָאנ ,רָאט
 ענעיגיה ןופ רָאטַאזירַאלוּפ
 ןטיװב ןגַארּפ-טיײהטנוזעג ןוא
 גנורעקלעּפַאב רעשידיײ רעד
 עג טָאה רע .שזדָאל ןופ
 ןעלקיטרַא ערעלוּפַָאּפ ןבירש
 רעד ראפ ןיצידעמ ןגעט
 .לַאורשז עשיניצידעמ ראפ ךױא יװ עסערּפ רעכעלגעט

 'לעמ ןיא טצעזַאב רענַאשזור רײד ךיז טָאה 1952 רָאי ןיא

 רָאטקָאד א יװ טעברַא ןײז טצעזעגרָאפ ָאד ךױא ןוא ,ןרוב

 גָאט ןטצעל יב טעמכ ,ןיצידעמ ןופ רָאטאזירַאלוּפָאֿפ ןוא

 ןופ דילגמימ"ןרע ןעװעג זיא רענַאשזור ר"ד .ןבעל ןייז ןיז ןופ

 ןטדס ןייז ןופ ןעגנורעייפ יד .רעטנעצ רעשזדָאל ןפ טעטימָאק

 בוט'םוי א ןעװעג זיא ,רָאי 79 ןופ רעטעּפש ןוא ,גָאטנריױבעג

 .שזדָאל ןפ רעגיױװגײא עקילָאמא עלא ראפ

 .ןפדו רַאורבעפ ןיא רענַאשזור רי"ד זיא ןברָאטשעג

 ּצ

 סָאװ ,םירױטקַאד עשידיי 400 יד ןופ
 רעד ברע טגַאמרַאפ טָאה שזדָאל

 ,19310 ַא רשפא ןבילברַאפ ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 .טלעוו רערָאג רעד רעביא טיירּפשעצ

 ןקנַארק ןוא רָאטקָאד ןשיווצ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד

 רעצישַאב ַא ןעוועג זיא רָאטקָאד ַא .עקיצרַאה ַא ןעוועג זיא

 יצַאב יד טמיטשַאב טָאה רַארָאנָאה רעד טשינ .,ןקנַארק ןופ

 .דנַאטשוצ-טנוזעג רעד רָאנ ,ןקנַארק םוצ רָאטקָאד ןופ גנוא

 ןבָאה ייז ,ןדייל יד טיס טבעלענטימ ןבָאה םיריוטקָאד יד

 ןבָאה רעבירעד .ןטסנידרַאפ קינייו ןוא ץרַאה ךס ַא טָאהעג

 -עשטַאד יד ןיא ןטעבראוצ םישדח-רעמוז יד טזומעג ייז

 ,רעטרע

 טייקיטעט רעשיניצידעמ רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןיא

 ןעוועג טרָאד ןענעז סע .לָאטיּפש סיקסנַאוזָאּפ ןענַאטשעג זיא

 יד ןוא ןיצידעמ רעד ןופ ןנייווצ עקיטכיוו עלַא ןטערטרַאפ

 -ענ ןענעז ןרָאטַאנידרָא-טּפיוה יד .םיריוטקָאד עשידיי עטסעב

 -ָאניבַאר ,רענזייא םיריוטקָאד יד ,גנילרעטס רָאסעּפָארּפ ןעוו

 .א.א םורבסייו ,ןַאמפיש ,יקסנירק ,ןַאמלייק ,גייווש ,שטיוו

 ,ןעגנושרָאפ עקיטכיוו ןרָאװעג טריפענכרוד ןענעז לָאטיּפש ןיא

 -יצידעמ רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנַאלקּפָא טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 .עסערּפ רעשינ

 -ַאב עשיאעּפָאריײיא ןַא ןעוועג זיא גנילרעטס רָאסעּפַארּפ

 ןיא רע .ןטײהקנַארק-ןעננול ןופ טסילַאיצעּפס סלַא טייהטמיר

 "ידעמ רענײמעגלַא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג גנַאל ןרָאי

 ןעוו ,םזיטימעסיטנַא ןופ ךורבסיוא ןזיב טפַאשלעזעג רעשיניצ

 .ןטלָאּפשענּפָא ךיז ןבָאה םיריוטקָאד עשטייד ןוא עשיליוּפ יד

 .ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא ןברָאטשעג זיא גנילרעטס .ּפָארּפ

 יו .רָאטקַאד-ןניוא רעטמיראב ַא ןעוועג זיא גייוש רײד

 המחלמ רעד רַאפ רע טָאה רעוט רעשיטסינויצ רעקירָאידגנַאל ַא

 רָאטקעריד ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז

 1908 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .םוירעטסינימ-סטייהטנוזעג ןיא

 .רָאי 72 ןופ רעטלע ןיא

 ןבָאה רימ .ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא רימ זיא ןַאמפיש רײד

 (גַאלּפָא) רעגַאל-ןריציפא םעד ןדייל ןיא טכַאמענכרוד ןעמַאזוצ

 -ירעד טימ טלייטעג ךיז ןוא קַארַאב ןבלעז ןיא טניוווענ ןוא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמּפיש ר"ד .סעיינ ןוא ןעגנורענ

 ןוא רעוט ַא ןעועג ןזיא רע .רעקיטעבַאיד עטפקידנטיידַאב

 טָאה "םשו די, רעד .ןויצ יִלעוּפ עקניל יד ןופ רעייטשרָאפ

 רענעמוקעגמוא ןייז ןגעו טפירש-קנעדנָא ןַא ןבעגענסױרַא

 ןברָאטשעג זיא רע .ךעלרעטכעט ענעטָארעג ייווצ יד ןוא יורפ

 .1904 ןיא ?ארשי ןיא

 עשיריי עכעלטע ךָאנ ןעװעג ןענעז רענַאל ןבלעז ןיא

 ר"ד .רענליוו ןוא גרעבנייטש ,קישטיעווָאלַאס ;םיריוטקָאד

 רעגַאל ןיא .עירָאטַארַאבַאל ַא טָאהעג שזדָאל ןיא טָאה רענליוו

 טרעטעגרַאפ טושּפ םיא ןעמ טָאה ענעגנַאפעג-סגירק יד רַאפ



 םיריוטקַָאד עשידײ--רענַאשזור .ה ר"ד 28

 ל"ז ןַאמפיש ר"ד

 רענלעז ןוא ןריציפָא יד .טייקיטפַאהנסיוװעג ,טייקסטונ ןייז רַאפ

 ןיא ןברָאטשעג ןיא רע ."סוזעי רעזדנוא , ןפורעג םיא ןבָאה

 .ץוביק ןטייױו ַא ןיא טעברַא רעד ייב לארשי

 -עקלעפַאב עשידיי יד טָאה לָאטיּפש סיקסנַאנזָאּפ רעסיוא

 ןיא ףליה רעשיניצידעמ רעטסיזמוא ןופ ןסָאנעג ךס ַא גנור

 סיקסנַאנזָאּפ ןיא ביוא ."קדצה תניל , ןוא "םילוחה תניל ,

 טרָאד) ןטעברַא וצ דובכ רעד ןיולב ןעוועג זיא לָאטיּפש

 רַאפרעד ןענעז ,(טלָאצַאב ןגירק טשינ םיריױטקָאד יד ןגעלפ

 רַאפ ףליה עלעירעטַאמ ַא ןעוועג סעיצוטיטסניא עטנַאמרעד יד

 -ילק א טימ עכלעזַא רעדָא עגנוי רַאפ ?עיצעּפס ,םיריוטקָאד

 .קיטקַארּפ רענ

 רָאנ ןעוװעג זיא ,19 עווָאינדולַאּפ ףיוא "םילוחה תניֵל

 ךיוא .ןטעטילאיצעּפס עֶלַא ןיא עקנַארק עטנַאלובמַא רַאפ

 -נַאװצ יד ןיא .ןכַאמ טרָאד ןעמ טנעלפ סעיצַארעּפָא ערענעלק

 ערייבעג עקיקָאטש-8 א ןרָאװעג טיובענפיוא זיא ןרָאי רעקיצ

 -ענ ןיא רָאטקָאד-טּפױה רעד .לָאטיּפש-ןעיורפ סלַא ,ףיוה ןיא

 .רענזייא גרוריכ ןטמירַאב ןופ רענָאװש ַא ,ןַאמגרעב ר"ד ןעוו

 טָאה ליפ רעייז .גרעבשרעה ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןיא סעזערּפ

 טרָאד בָאה ךיא .קרַאמיינ דיי-סקלָאפ רעשזדָאל ַא ןָאטעגנפיוא

 טָאה ןטסננעלמַא .טייצ רָאי ַא רָאטקָאד רעגנוי סלַא טעברַאעג

 -טלעוו עדייב ןשיווצ טייצ עצנַאג יד --- טריציטקַארּפ טרָאד

 רעבָא רעקיטַאמעטַאמ רעטונג ַא ,יקסנַאשלעי ר"ד --- תומחלמ

 ,קיטקַארּפ רעטַאווירּפ ןייז ןיא החלצה ןָא

 -נירד רַאפ עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג זיא "קדצה תניל,

 זיב טנווֶא 11 ןופ .02 עינדָאכַאז ףיוא ףליה-טכַאנ רעקידנעג

 יד .ןרינָאפעלעט רעדָא ןדנעוו ןענעק ךיז ןעמ טגעלפ ירפ 6

 בלַאה זיב 11 ןופ רענייא :טעברַאעג ןבָאה םיריױטקָאד ייווצ

 ךיא ךיוא .ירפ 6 זיב יירד בלַאה ןופ רערעדנַא רעד ןוא יירד

 רעשיניצידעמ ןיימ ןופ ביֹוהנֶא ןיא טעברַאעג טרָאד בָאה
 ,קיטקַארּפ

 סעצינשטעל

 טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 רעלעיצעּפס ַא ,טעטש ערעסערג ערעדנַא ןיא יו ,שזדָאל ןיא

 ןוא עטשרע יד ."סעצינשטעל , ג"א יד ,טלַאטשנַא-ליײה ּפיט

 -ענ ןיא סָאד .17 רעשזרענז ףיוא ןעוועג זיא עטסקיטכיוו יד

 -טלַא רעד ןופ זיולב טשינ ,עקנַארק יד רַאפ סערדַא ןַא ןעוו

 עקימורַא יד ןופ ןדיי רַאפ ןְליפַא רָאנ ,טולַאב ןוא טָאטש

 -קָאד קילדנעצ ַא ןעווענ קיטעט טרָאד ןענעז סע .ךעלטעטש

 "סעצינשטעל , יד .,ןטעטילַאיצעּפס ענעדיישרַאפ ןופ םיריוט

 -ירּפ יד ןוא רעלעטיּפש עטסיזמוא יד "ןשיווצ , ןעוועג ןענעז

 -ירּפ ַא ייב טיזיו ַא טָאה ךעלטינשכרוד .םיריױטקָאד עטַאװ

 רעד ןיא .סעטָאלז 10 זיב 8 ןופ טסָאקעג רָאטקָאד ןטאוו

 .סעטָאלז 3 זיולב טלָאצענ ןעמ טָאה "עצינשטעל ,

 ."סעצינשטעל , 1210 ךרע ןַא ןעוועג ןענעז שזדָאל ןיא

 רעוװָאקירטעיּפ ,17 רעשזרעגז :ןעוועג ןענעז עטסטנַאקַאב יד

 .קרַאמ סרעיינ ןוא 3 ַאקסיעימָאװַאנ ,10 רענישזעשזב ,7

 סרעשדלעפ

 ןיא .ןלוּפ ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשענ ןבָאה רעשדלעפ

 -יצידעמ עקיצנייא יד ןעוועגנ ייז ןענעז ךעלטעטש עניילק יד

 -ענ ייז ןבָאה ,ןדיי ןשיווצ סרעדנוזַאב ,שזדָאל ןיא ךיוא .רענ

 -געמראפ ךיוא ,עמערָא רָאנ טשינ .קיטקַארּפ עסיורג ַא טָאה

 זיא סע ןעו ןוא רעשדלעפ ַא ןפור ?כ2 םדוק ןגעלפ עכעל

 ,.רָאטקָאד א ןאד טשרע ,ןרָאװעג רעגרע

 -ךלעפ רעד ךורב ןעוועג זיא רערעלוּפָאּפ ןטסרעממַא רעד

 -מורַא רָאסעפָארּפ ַא יו טנעלפ רע .4 .םונ ענצָאנלוּפ ןופ רעש

 סרעשדלעפ יד ךיוא ךיז ןָאמרעד ךיא .עקשזָארָאד ַא ןיא ןרָאפ

 ןענעז ןעוועג .לאווק ןוא (18 ַאשטיװָאטורַאנ) שטיוװַָאמַארבַא

 ,סרעשדלעפ עקידנריציטקארּפ טרעדנוה ַא ךעלנײשרַאװ סע

 ךיא .דניירפ ַא סניימ ןעוועג זיא קרַאמיונ רעשדלעפ רעד

 ר"ד רעגָאװש ןיימ טרידנעמָאקער טייהנגעלעג רעד ייב בָאה

 ןיא ,טנַאה עטשרע יד יו ,סרעשדלעפ יד ןופ לייוו ,ןָאזניבָאר

 רעסיוועג א ךָאנ .ןפור וצ רָאטקָאד ןכלעוו קיגנעהּפָא ןעוועג

 -ניבָאר ר"ד זַא ,רעשדלעפ רעד רימ רַאפ ךיז טגָאלקַאב טייצ

 .סרעשדלעפ יד טימ טרירוקנָאק ןוא קיניי וצ טמענ ןָאז

 -קעלַא ןיא "ףיוה" רעד ךיוא טנעלפ סרעשדלעפ יד ץוח

 ןגעלפ עיצַארעּפָא ןַא רַאֿפ .םיריוטקָאד עשידיי ןציטש רעדנַאפ

 רעד טגעלפ ,הצע ןא ןנערפ ןיבר םוצ ןרָאפ ןדיי עשידיסח

 .רָאטקָאד ןשידיי ַא ןרידנעמָאקער יבר

 עסַאקױקנַארק רעשזדָאל יד

 ןעמוקַאב ךיוא ןעמ טָאה ףליה עשיניצידעמ עטסיזמוא

 -טע טעברַאענ טרָאד ךיוא בָאה ךיא .עסַאק-ןקנַארק רעד ןיא
 עסיורג ַא רָאג ןעמענפיוא ןַאד טזומענ בָאה ךיא .רָאי עכעל
 טסיזמוא טשינ .העש א ןיא 30-20 ךרע ןַא ,עקנַארק לָאצ

 רעד ןופ ףליה רעשיניצידעמ רעד וצ תונעט טַאהעג ןעמ טָאה
 ,עיצוטיטסניא

 טָאה ,טעברַאעג בָאה ךיא ּוװ ,26 עקצינוװענַאל ףיוא

 ןברָאטשעג) םורבסייו ר"ד גָאלָאגנירַאל סלַא טעברַאעג ךיוא
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 לסיב ַא ןעמוק טנעלפ רע .(רָאי 87 ןופ רעטלע ןיא ?ארשי ןיא

 זיא סע יו ,רעירפ עלעסיב ַא ןיינקעװַא ךיוא ןוא רעטעּפש

 עלעטעצ ַא שיט ןפיוא רע טניפענ לָאמ ןייא .טמיטשַאב ןעוועג
 םורבסייו ר"ד טעב ןעמ, :רַאהלעמַאק ר"ד רָאטקעריד ןופ

 ."טמוק רע רעדייא ןיינוצקעװַא טשינ

 רעטנַאקַאב רעד טעברַאעג ךיוא טָאה עקצינוװעגַאל ףיוא

 זָאלוקרעבוט ןופ ןברָאטשעג זיא רע .יקסנַאשקָאפ ר"ד גרוריכ

 .ָאטענ רעשזדָאל ןיא

 ןטלַאטשעג

 רעטמירַאב ַא ןעוועג ןיא סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא ריד

 ןדיי ייב רעלוּפָאּפ רעייז ןוא רעלטפַאשנסיוװ ַא ,רָאטקָאד-ןנָאמ

 ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד ןעוועג זיא רע ,ןטסירק ןוא

 ןיא טייהטנוזעג ןופ קינװַאל רעטעּפש ןוא עסַאק-ןקנַארק רעד

 .טַארטסיגַאמ ןשיטסילַאיצַאס

 -עג .לַארָאמ רעכיוה ַא ןופ שטנעמ ַא ןעװעג זיא רע

 קידנבעג ,טכילפ-רָאטקָאד ןייז ןליפרעד םייב רע זיא ןברָאטש

 טָאברַאפ ןגנערטש םעד ץָארט ,גנילטפעה ןטשלחעג א ףליה

 (= .ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב רַאפרעד טָאה רע .ןַאמ-.ס.ס ןופ

 רעייז ןעוועג ןיא ,לארשי ןיא טנייה ,ןָאק ןָאעל ריד

 ןגיל טשינ טנעלפ רע סָאװ טימרעד טנַאקַאב ןוא טבילַאב

 .ןםיזיו ענייז רַאפ םיא טיג ןעמ סָאװ ןוא ?פיוו טכַא ןייק

 -רַאפ ןעועג זיא ןלױּפ ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ ןטימ יד ןיא

 -עג עילימַאפ ןייז טָאה ,סעטָאלז רעפניפ עשלַאפ טימ טציילפ

 .ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טָאה

 ירַאשט ר"ד ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא ,רָאטקָאד רעלעג רעד

 ַא ןוא טליקרַאּפ לסיב ַא ;זָאנגַאיד ַאזַא טַאהעג טָאה ,לישזָאנ

 טרעטשעג טשינ ןגעווטסעדנופ םיא טָאה סָאד .ןברָאדרַאפ ?סיב

 .קיטקַארּפ עסיורג ַא ןבָאה וצ

 .רָאטקָאד רעכעלרעניא רעטוג א ןעוועג זיא סולבדלָאג ר"ד

 ּפָאק ןופ ןכוזרעטנוא ךעלבעטשוב רע טגעלפ טפַאהנסיװעג רעייז

 (ןוב סיוסַאי ףלָאװ ןיא) עיסרעװ רעטײװצ א טיול (*

 .לדלעוװ רעקיגװעגַאל ןיא ןסָאשרעד ןרָאװעג סילָאגרַאמ רײד זיא

 -קָאד רעשידיי טשינ ַא "טרירוקנָאק , טָאה םיא טימ .סיפ זיב

 -עלע ןָאטעגנָא ןעגנאגעג ןיא רעטצעל רעד .ןַאמרעטכָאט רָאט

 עטסרעייט יד רע טנעלפ ןביירשראפ .רעדניליצ א טימ טנַאג

 ןעמ ןעוו .דנאלסיוא ןופ בורל ןטנעמַאקידעמ עיינ ,ןעניצידעמ

 טשינ טביירשראפ רע סָאוװראפ םולבדלָאנ ר"ד ןגערפ טנעלפ

 ךָאד ןיא םעד ףיוא ;ןגָאז רע טגעלפ ןטַארַאּפערּפ עיינ ןייק

 ןגעלפ ןעניצידעמ - רעדנוװ, עלא יד ,ןַאמרעטכָאט ר"ד ָאד

 זיא םולבדלַאנ ר"ד .ךיורבעג ןופ ןדניוושראפ לענש עקַאט

 .ץייוש ןיא רָאי 90 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשענ

 ,טסילַאיצעּפס-ץרַאה רעטמירַאב א ןעוועג זיא קעשירק ר"ד

 -קָאר-סופיט רעד ,ןָאופלָאװ רײד ,ןָאדנָאל ןיא טציא טבעל רע

 -אב א רעייז ,שטנעמ-סקלָאפ א ,טסישידיי א ןעוועג זיא,רָאט

 טגעלפ רע .רעווש רעוועג םיא ייב זיא הסנרּפ טימ .רענעדייש

 טָאה רע .טנידראפ טָאה רע יוװ רעמ ןבעגנָא טמַא-רעייטש ןיא

 ,טמעשעג ךיז

 סרעקיײטּפַא

 -ַאב יד .שזדָאל ןיא ןעוועג ןענעז ןקיײטּפַא עשידיי ןעצ א

 ןוא ןאמלערעּפ ,28 רעװָאקירטעיּפ ,שטיוועלעדנוז :עטסטנַאק

 -ַאֹּפ יד ,טָאטש-טלַא ןיא ןוא ,ענאינלענעצ ףיוא ,םולבנעזָאר

 .(שַאטָאּפ רעירפ) ןָאק ןוא שטיוװעלעקנַאי ןופ ןקייטּפַא ערעלופ

 עכעלטסירק יד ןסָאנעג ןרעג ךיוא טָאה ןקיײטּפַא עלא יד ןופ

 .גנורעקלעפַאב

 םירױטקַאדיױעיורפ

 קַאלָאּפ רעד ,םיריוטקָאד-רעדניק יד ןעוועג ןענעז טנַאקַאב

 -עג ןענעז ייז .לעקנערפ יורפ ר"ד עשידיי יד ןוא יקצינליגַאמ

 לעקנערפ יורפ .טיבעג רעייז ןיא ץנַאטסניא עטסכעה יד ןעוו

 .ןשטייד יד ןופ ןעמוקניירא םייב דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב זיא

 ענענייא ריא טַאהעג טָאה רענייא יורפ ןיגָאלָאקעניג יד

 יורפ .(גרוריכ) רָאטנַאק ר"ד טימ 9 עװָאדָארגא ףיוא קינילק

 טימ טעברַאעג טָאה רָאטקָאד-ןגיוא ןא קַאלָאּפ-ןײטשדלָאג ר"ד

 ,שטנעמ רעסיצרַאה א ןעוועג זיא יז ,17 רעשזרעגז ףיוא רימ

 .ָשטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקענמוא ."דנוב , ןיא קיטעט
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 יקסנישוַאנַאר ןוע טש

 סע קנערעגנ ךיא יו - שזדַאל

 טָאטש יד ,שזדָאל עשידיי סָאד -- ךיא בָאה ןעניז ןיא

 ןבָאה רעניווונייא עשידיי ןָאילימ-לטרעפ ַא ןעוו ןטייצ ענעי ןופ

 טעברַא עשידיי רעכלעוו ,טָאטש יד .ןצענערג עריא טליפעגסיוא

 .טירָאלָאק ןקיטרַאנגיײא ןַא ןבעגעג ןבָאה טנַאלַאט רעשידיי ןוא

 קיצומש -- טעטש עשיליוּפ ןשיווצ לרעּפמולש ַא --- טָאטש ַא

 עשילױוּפ יד ןופ טקיסעלכַאנרַאפ ןוא יורג ,טרעכיוררַאפ ןוא

 .ןדיי רעשזדָאל ןצרַאה םוצ טנָאנ ךָאד ןוא --- רעריגער

 ןעגנוזעג 1919 רָאי ןיא טָאה'ס רעכלעוו ןגעוו ,טָאטש יד

 ,טעֶאּפ רעשילױּפ רעטנַאקַאבמוא ךָאנ ןאד ןוא ,רעננוי ַא

 ,םיווּוט ןַאילוי --- דיי רעשזדָאל ַא

 םירק ןוא ָאטנערָאס ,סעגנַאג םעד ןלָא
 -- בױל ַא ןעגניז ערעדנַא
 ,דיירפ ןוא תחנ טּפַאשרַאּפ רעבָא רימ
 ."בױטש ריא טימ ,ןױר ריא טימ -- שורָאל

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשטנַא ןיא טָאטש יד

 יו רעמ ךס ןייק טשינ טבעלעג ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ

 -רעבמעטּפעס ענעי ןיא ןעגנַאנרַאפ זיא ןבעל ריא .רָאא 0

 ןפיוא ןרָאפרַאפ ןענעז ןקנַאט עשטייד ןעוו ,1929 ןופ געט

 .(ישטשָאנלָאװ ץַאלּפ) ץַאלּפ-סטייהיירפ

 -רעד טשינ ךיז רעדנזייר רעטעשזדנָאלברַאפ ַא טעוװ טנייה

 טעוװ רע .ןעוועג זיא טשינ ןעוו זיא טָאטש אזַא זא ,ןטכַארט

 טעװ רע ;טולַאב םעד ןוא סָאנ עקסוװָאקרטעיּפ יד ןעניפעג

 -- ןקירבַאפ ןוא ןצַאלַאּפ ,םינינב עטלַא ךס א ןעניפעג

 סָאד זַא ,רוּפש ןטסדנימ םעד ןעניפעג טשינ רעבָא טעוװ רע

 .טריטסיזקע זיא טשינ ןעוו טָאה שזדָאל עשידיי

 סעּפע 4 1929 רָאי ןופ ןעגנַאגרַאפ ןעד ןענעז ןרָאי לפיוו

 ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ןייא ךָאנ .טרעדנוהרָאי ?טרעפ ַא יו רעמ

 -ּםִא ןלעוו עכלעוו ,"רעקירָאטסיה , ןעניפענ ךיז ןלעו סע ןוא

 ,ץנעטסיזקע ריא ןנערפ

 .ןטנעמוקָאד ןייק טשינ ןוא ןלַאירעטַאמ ןייק טשינ ץיזַאב ךיא

 ,ןורכז ןיימ ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,םעד ןגעוו רָאנ ךיא ביירש

 ןטייז עקידרעטייוו יד ףיוא ןעניפעג טעוו ריא עכלעוו ,שזדָאל

 ןיא עז ךיא סעכלעוו ,שודָאל סָאד זיא -- ךוב םעד טָא ןופ
 ,ןגיוא יד ךַאמרַאפ ךיא ןעוו ,רעמיצ ןיימ ןופ טייקמאזנייא רעד

 . ..סירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טייג קנַאדעג ןיימ ןוא

 לֹא

 ןגיוא עניימ רַאפ דנַאנַאכָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,שזרָאל סָאד

 ,טָאטש יד ;גנוגעװַאב ןוא ןבעל טימ לופ טָאטש יד זיא ---

 ,תעל-תעמ ןיא העש 24 טשיורעג ןבָאה ןרָאטַאמ-קירבאפ יד ּוװ

 ,טָאטש רעד ןיא .טרעכיורעג רעהפיוא ןָא ןבָאה סנעמיוק יד ןוא

 טשינ רעטרעוו ןעמ טָאה ,"טלעג ןעוועג זיא טייצ , רעכלעוו ןיא

 :טײדַאב טָאה טעברַא נו ,טָאטש יד .ױזַא םתס ןפרָאװעג

 .ץלָאטש ןוא טנגוט

 .ןפורעג ריא ןעמ טָאה יוזא -- ?רעטסעשטנַאמ רעשיליוּפ ,

 סייוו ךיא ןוא ,ןעוועג טשינ רעטסעשטנַאמ ןיא לָאמנייק ןיב'כ

 רעבָא ,טקיטכערַאב ןעווענ זיא ןעמָאנ רעד ?פיוו ףיוא טשינ

 רעד ןבעגעג טָאה סָאד .ןביוהרעד טליפעג ךיז ןבָאה רעשזדָאל

 .טייקדילָאס ןוא טייקשירעמענרעטנוא ןופ טפַאשנגייא יד טָאטש

 זַא ,ךיז ףיוא ןנָאז ןופ טַאהעג האנה טָאה דיי רעשזדָאל ַא

 ."שטנעמ רעשזדָאל , א זיא רע

 יו ,שזדָאל ןופ גנואיײטשטנַא יד ןענעכייצרַאפ רעקינָארכ
 יד .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ביֹוהנֶא ןיא בושי-סקירבאפ ַא

 םעיינ םעד םורַא טיובעגסיוא ךיז ןוא ןענַאטשטנַא זיא טָאטש
 ישטשָאנלָאװ ץַאלּפ :ןפורעגנָא רעטעּפש טָאה ןעמ סָאװ ,קרַאמ
 .(ץַאלּפ-סטייהיירפ)

 : ךעלסעג עניילק יירד ןיא טניווועג ןדיי ןבָאה ביֹוהנֶא ןיא

 .(קרַאמ רעטלַא) קעניר ירַאטס ןוא עקסרָאבלָאװ ,ענשטעשזרָאּפ

 עכלעוו ,עטשרע יד לייוו ,ָאטעג א ןעוועג שיטקַאפ ןיא סָאד

 עטכארבעגּפָארַא -- ןשטייד) ןצעזַאב ָאד ךיז ןעמוקעגנָא ןענעז

 ןדיי זַא ,ךַאמּפָא ןיא טרעכיזרַאפ ךיז ןבָאה (טכַאמ רעד ךרוד
 ןלעו ןוא ,דרע ןפיוק וצ טכער סָאד ןבָאה טשינ ןלעװ

 טמיטשַאב זיא סָאװ ,טנגעג רעד ןיא ןעניווװ ןענָאק טשינ ךיוא

 ףיול ןיא ,ןצעזַאב ?יו ןעמ עכלעוו ,ןשטייד יד ראפ ןרָאװעג

 ןטערטוצרעביא ןבענעגנייא ןדיי יד ךיז טָאה ,טייצ רעד ןופ

 ןענַאטשטנַא ןיא קרַאמ םעיינ ןופ ןופצ ףיוא .ןצענערנ יד

 עלַא ןעו ."טולַאב  רענעפורעג יוזא רעד ,בושי רעסיורג ַא

 -סיוא ךיז ןנָאה ךעלסענ יירד יד ןופ ןייגוצסיורא ןעגנואימַאב

 לופ ןוא עשיגרענע ןדיי ייווצ ןענעז ,טשינרָאג טימ טזָאלעג

 -נעריב קחצי ןוא טאװַאלב קחצי טסיינ-סננומענרעטנוא טימ

 ןופ רעמיטנגייא ןטימ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג גייווצ

 םיא ןופ ןבָאה ייז ןוא ,ישיוַאז עיבַארכ םעד ,טולַאב ?פרעד

 ןעמונעג טָאה ןעמ .טכַאּפ רעקיבייא ףיוא דנַאל סָאד ןעמוקַאב

 עלענש א ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,דנַאל סָאד ןלייטראפ

 טימ ןעגנולדנאהרעטנוא יד טרעיודענ ןבָאה גנַאל .גנואיוב

 רעטקַארַאכ ןוא טפנוקוצ רעד ןנעוו גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד

 -ענרעביא גנַאלנרָאי טָאה'מ ןכלעוו -- בושי םעיינ םעד ןופ

 -טנַא ךיז רע טָאה רעבירעד -- ?רוג םענענייא ןפיוא טזָאל

 רעשטייד רעד תעשב ,1918 רֶאי ןיא טשרע .שיטָאַאכ טלקיוו



 1 שזדָאל שיז"ײ

 -ראפ טולַאב זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ,עיצַאּפוקַא

 ןיוש ןענעז טייצ רענעי ןיא ,שזדָאל טימ ןרָאװעג טקינייא

 .רעניווונייא 100.000 ןעוועג ןטרָאד

 -- טולַאב -- טנגעג עשידיי יד ןענַאטשטנַא זיא יוזא

 ןרָאי יד ןיא ,רעטעּפש טָאה סע רעכלעו ןופ חטש ןפיוא
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 רעד טניווועג טָאה'ס ּווװ ,רעטנעצ רעד ןעוועג זיא טולַאב

 ,ָאד .טייקמערָא עשידיי יד ןוא תוכאלמ-ילעב ;טַאירַאטעלָארּפ

 ךיוא ןוא ,רעשזרענז ןוא עקסעימָאװַאנ ןסָאנ יד סיואגנעל

 -נָאק ךיז ןבָאה ,ןטינשעגכרוד ייז ןבָאה סָאװ ,ךעלסענ יד ןיא

 ,ירטסודניא-ןיילק ,ןטַאטשרַאוװ-רעקרעװטנַאה עניילק טרירטנעצ

 ןעוועג טשינ זיא סע .ןטפעשעג ןוא תורוחס ראפ ןעניזַאגַאמ

 ןעמ עכלעוו ,ירטסודניא-לָאװ רעד ןופ גנוטעברַאסיוא ןייא ןייק

 -עגנָא ןענעז רעהַא .טולַאב ןיא ןפיוק טנַאקעג טשינ טָאה

 .ןפיוקנייא טנגעג רעד ןופ םירעיוּפ יד ןעמוק

 ןפורעג ןוא םירחוס יד ןענַאטשעג ןענעז ןעמָארק יד ראפ

 ,טיוברַאפ טכידעג ןוא עגנע ןעוועגנ ןענעז ןסאנ יד .,םינוק יד

 .גנונעװַאב ןוא ןבעל טימ ?ופ

 טצענערגַאב טשינ ךיז טָאה ?עיסנַאּפסקע , עשיריי יד

 ןענַאטשטנַא ןענעז סע רָאנ יו .טולַאב ןופ טנגעג רעד וצ

 ןצענערג יד רעסיוא ךיז ןצעזַאב וצ ןטייקכעלגעמ עכעלטכער

 -עגסיוא טייקכעלנעמ יד ןדיי ןבָאה ,ָאטעג ןקילָאמטשרע ןופ

 ןופ םורד ןוא ןופצ ףיוא טלקיװטנַא ךיז טָאה שזדָאל .טצונ

 רעווָאקרטָאיּפ יד ןניוצעג ךיז טָאה םורד ףיוא .,קרַאמ םעיינ

 טָאטש-עינרעבוג רעקידטלָאמעד רעד וצ געו רעד ,סָאג

 עינדָאכסװ :ןסַאג יד ןענַאטשטנַא ןענעז ריא םורא .ווָאקרטָאיּפ

 -מורד) עװָאינדולַאּפ ,(עקיד'ברעמ) עינדָאכַאז ,(עקיד'חרזמ)

 ,(עיילא ָאקשושטשָאק עקידרעטעּפש) עדַאנעמָארּפ ,(עקיד

 -וועזדיו ,(סָאג שטיוועקנעש עקידרעטעּפש) עקסוועיַאלַאקימ

 ַאנָאלעיז ,אנַאינלעגעצ ,(ָאגעקסניליק עקידרעטעּפש) אקס
 -יװָאטורַאנ -- רעטעּפש) ענלעשזד ,וּונָאינעל עקידרעטעּפש)

 .ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ןוא (אשט

 טכיירגרעד ןבָאה ןצענערג סנעמעוו ,לטרַאוװק ַא ןיא ,ָאד

 -יוו ןוא יקריוושז רעטעּפש -- ַאטסוּפ) סָאג-רעטסוּפ רעד זיב

 ףיוא -- ענטנָאקַאז רעדָא עווָאּפיל רעד זיב ,םורד ףיוא ,(ַארוג
 יד טניווועג ןבָאה -- חרזמ ףיוא סָאגיטַארטסיגַאמ ןוא ,ברעמ

 -ָאודַא ,םיריוטקָאד ,םירחוס ,ןטנַאקירבַאפ ןדיי עכעלנעמרַאפ

 .סעיסעפָארּפ עיירפ ערעדנַא ןוא ןטַאק

 טלייצעג שזדָאל טָאה ,נירק ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה

 לטירד ןייא ןטסקינייװמא עכלעוו ןופ ,רעניווונייא 0

 רעקינָאילימ-לטרעפ בורק ,רעקיזָאד רעד .ןדיי ןעוועג ןענעז

 ןיא טרירטנעצנָאק ךעלכעזטּפיוה ןעווענ זיא ,ץוביק רעשידיי

 זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא ,ןסַאג עטנַאמרעדנביױא יד

 טָאה 1939 רֶאי םעד רעדייא ,שזדָאל ןיא זא ,ןנָאז וצ רעווש

 .ָאטעג ענעפָא ןַא טריטסיזקע

 טָאטש-סלדנַאה ןוא עלעירטסודניא ןַא ןעוועג זיא שזדָאל

 טרָא ןקידנרינימָאד ַא ליפ יוזא ףיוא ןעמונראפ ןבָאה ןדיי ןוא

 טָאה ןעמ זַא --- ירטסודניא רעד ןיא ייס ןוא ?דנַאה ןיא ייס

 -ביילג ןיא שזדָאל .טָאטש עשידיי א ראפ ןטלַאהעג שזדָאל

 ןקיזָאד םעד בילוצ ןוא ,טָאטש-רעטעברַא ןא ןעוועג קיטייצ

 ךיז טכַאמ עלַארטנעצ יד טָאה ,רעטקַארַאכ-רעטעברַא ןשיריי

 .עמַאמ-ףיטש ַא יו ,שזדָאל וצ ןניוצַאב

 -טייווצ יד ןעוועג זיא שזדָאל סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 ןטָאש ןיא ןבילבעג דימת יז זיא ,ןלױּפ ןיא טָאטש עטסערג

 ןעוועג ןענעז ןטעטיסרעווינוא .עשרַאװ ,טָאטש-טּפיױוה רעד ןופ

 -- ןילבול ןיא וליפא ןוא ענליוו ,ןזיוּפ ,עקָארק ,עשרַאװ ןיא

 -ײטּפָא יד ןזָאלסיורא לָאז ןעמ ביוא ,שזדָאל ןיא טשינ רעבָא

 רָאי ןיא טנפעענ ,לושכיוה רעיירפ רעוװעשרַאוו רעד ןופ גנול

 -עיצַאלעּפַא ןייק ןעועג טשינ שזדָאל ןיא ןענעע סע ,8

 ןוויטָאמ יד ןופ סנייא .טַאר-ןטַאקַאודָא ןייק טשינ ןוא טכירעג

 לָאצ עטסערג יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג ךעלניײשרַאװ זיא

 ,טייהרעמ יד ןוא ,ןדיי ןעוועגנ ןענעז שזדָאל ןיא ןטַאקָאװדַא

 טשינ טָאה שזדָאל .עשידיי ַא ןעווענ טלָאװ סָאר ַאזַא ןיא

 -ַאעט עקידנריטסיזקע יד ןוא ,רעטַאעט-הכולמ ןייק טגָאמרַאפ

 -יוּפ יד ,רָאלק .ןעננומענרעטנוא עטַאװירּפ ןעוועג ןענעז סרעט

 -טָאטש ןופ עידיסבוס ַא ןופ ןסָאנעג ןבָאה סרעטַאעט עשיל

 ייז ןיא ןוא ,קינייו ןעוועג ןענעז סעיזאנמיג עשהכולמ .טָאר

 .ןדיי רַאפ "סוזואלק סורעמונ, א טשרעהענ שיטקאפ טָאה

 טנָאמראפ טשינ לייט ןטסערנ ריא ןיא טָאה ,טָאטש יד

 .רענייטש טימ טריקורבעגסיוא ןסַאג יד ןוא ,עיצַאזילַאנַאק ןייק

 -ורעג יוזא ,ערעדנַא עכעלטע ןוא ,סָאנ רעווָאקרטָאיּפ יד זיולב

 .טריטלַאפסַא ןעוועג ןענעז ןסַאג ערעסעב ענעפ

 ערַאדנענעל יד .ךייט ןייק טנָאמראפ טשינ טָאה טָאטש יד

 טָאה ,ןעמָאנ ריא ןעמוקַאב טָאה טָאטש יד עכלעוו ןופ ,עקדול

 .ןעזעגנָא טשינ רעמ ללכב יז טָאה ןעמ ןוא ,טנקירטעגסיוא

 רעדָא סערעיזָא עכעלטסניק ןייק ןעוועג טשינ ךיוא ןענעז סע

 זיא סע ,ָאי .ךייט א ןטערטרַאפ סָאװ ,ןעמיווש םוצ ןעניײסַאב

 סָאד רעבָא ,וונעלעה קרַאּפ ןיא ערעיזַא ןא ןעוװעג

 ןעמ טָאה ןייגניירא ןרַאפ ןוא ,םוטנניײא-טַאוװירּפ ןעוועג זיא

 ,ןלָאצַאב טפרַאדעג

 צ.א1.0.8. יד טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןרָאי עכעלטע

 ץכלעוו ,עיצאזינַאגרָא ןַא (ןשיײסָאסַא ןַאיטסירכ ןעמ גנַאי)
 םיווש ַא טיובעגסיוא ,שידיי-יטנַא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא
 "ניירא רעד ןיא ןדיי ראפ .סַאג-ַאטוגוַארש רעד ףיוא ןיײסַאב
 .ןטָאברַאפ ןעוועג גנַאג

 ץַאלּפ ןפיוא לָאמקנעד-ָאקשושטשָאק ןופ םַאנסיוא ןטימ

 .רעלעמקנעד ןייק טנָאמרַאפ טשינ שזדָאל טָאה ,ישטשָאנלָאװ

 .ןקנעדנָא עלערוטלוק ןבָאה וצ ,גנוי וצ ןעוועג זיא טָאטש יד

 -לוש ריא טימ טסיורגעג שזדָאל ךיז טָאה רעבָא רַאפרעד

 עריא ןיא ,ָאוינ ןכיוה א ףיוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,ןזעוו

 .ןלושכַאפ ןוא -?טימ ,גנַאפנָא

 -נייא טָאה עכלעוו ,טָאטש עטשרע יד ןעוועג זיא שזדָאל

 ןופ רעדניק רַאפ גנודליב-סגנַאװצ ןופ ּפיצנירּפ םעד טריפעג

 רעכעלטנפע רעד טימ טסיורגנעג ךיז טָאה שזדָאל .רָאי 14 זיב ?7

 ןוא טריזינַאגרָא ןטסעבמַא ןעוועג זןיא עכלעוו ,קעטָאילביב

 -ביב עכעלטנפע עטסעב יד ןשיוװצ טנכערעג ךיז ןוא טגרָאזרַאפ

 ןעגנוגנידַאב עכעלדניירפ טשינ רעייז ןיא .ןליוּפ ןיא ןקעטָאיל

 עיצקעריד רעד רעטנוא ,עינַאמרַאהליפ יד טריטסיזקע טָאה

 סע .סַאג ַאשטיװַאטורַאנ רעד ףיוא לָאז ַא ןיא ,ןכוארטש ןופ

 ןעוועג ןענעז רערעהוצ בור סָאד זא ,ןבענוצוצ קירעביא זיא

 ןרעסערגרַאפ וצ ידכ ךעלניײשרַאװ ,לָאז ןבלעז םעד ןיא .,ןדיי

 ,ןענניטימ עשיטילָאּפ ןעמוקרָאפ ךיוא ןנעלפ -- הסנכה יד

 .ןעננומענרעטנוא ערעדנַא ןוא רעלעב-ןקסַאמ ,ןעגנולייווראפ

 ןוא טרירָאנניא ןרָאװעג זיא טָאטש א יוװ ,שזדָאל ביוא
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 ןופ ןדיי יד -- ןיוש הטישּפ א ,ןיילא ךיז וצ טזָאלענרעביא

 ןפַאש וצ ןזיװַאב ייז ןבָאה ,ןיילא ךיז ףיוא ןזָאלרַאפ .שזרָאל

 ,םינקז בשומ ,ןלָאטיּפש ,ןלוש :סעיצוטיטסניא עטפַאהרעטסומ

 -לעזעג ייס סעיצוטיטסניא ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא ןעמייהרעדניק

 .עשיּפָארטנַאליפ ייס ןוא עכעלטפַאש

 .עיּפָארטנַאליפ ריא טימ טמירַאב ןעװעג ןיא שזדָאל

 ןענעק ךיז ןלָאז עכלעוו ,ןלױּפ ןיא טעטש עכלעזא ןעוועג טשינ

 לארשי יו ,ןּפָארטנַאליפ עשידיי עניוזא טימ ןטלאהסיורג

 .יקסנישטָארַאי טנומגיז רעדָא ,טדַאטשנָאק ןַאמרעה ,יקסנַאנזָאּפ

 יקסנישטַָארַאי דנומגיז
 "לוש-רעקרעװטנַאה יקסנישטַארַאי, רעד ןופ רעדנעּפש ןוא רעדנירג

 ףיוא לָאטיּפש םענייש א טיובעגסיוא טָאה יקסנַאנזַאּפ

 ןעוועג לָאטיּפש רעד זיא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .ַאוָאגרַאטדָאװָאנ

 טָאה ךעלכַאזטּפוה .שזדָאל ןיא עטסעב ןוא עטסערג יד ןופ

 -מוא ןוא ׁשזדָאל ןופ ננורעקלעפַאב רעשידיי רעד טנידַאב רע

 -קָאד עשידיי ענעעזעגנָא ןבָאה םיא טימ טריפעגנָא .טנגעג
 ,םיריוט

 בשומ םעד טעוועדנופעגנייא טָאה טדַאטשנָאק ןַאמרעה

 עשיּפָארטנַאליפ ערעדנַא ייר א ןוא ,םייהרעדניק סָאד ,םינקז

 וצ רעטנענ ןעמוקעגסיוא רימ זיא טסירוי ַא יו ,סעיצוטיטסניא

 רַאפ םייה א --- סעיצוטיטסניא יד ןופ רענייא טימ ךיז ןענעקַאב
 .גָאטלױוװ ןיא טבעלעג לָאמַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ערעטלע
 -יטסניא ַאזַא זַא ,טסווועג וליפא ןבָאה ןשטנעמ ךס ןייק טשינ
 ,טריטסיזקע עיצוט

 עכלעו ,לוש ַא טניילרַאפ טָאה יקסנישטָארַאי טנומגיז

 ןוא ,הרות:דומלת יד יװ טסּוװַאב ןעוועג ביֹוהְנֶא ןיא זיא

 .לוש-רעקרעװטנַאה ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװַאפ יז זיא רעטעּפש

 רענייא .ָאװינ ןכיוה א ףיוא ןענַאטשעג זיא לוש עקיזָאד יד

 רעריפנָא רעד ,טָארשריק ןַאי ןעוועג זיא ןרָאטקעריד עריא ןופ

 רעד ןוא ,ןליױּפ ןיא רעקרעװטנַאה עשידיי עטריזינַאגרָא ןופ

 .שורָאֹל ןיא ןייאראפ-רעקרעװטנַאה ןשידיי ןופ רעדנירג

 .רעמ ךס א ןעוועג ןענעז טינש ןרענעלק ןופ ןּפָארטנַאליפ

 יו סעיצוטיטסניא טריזינאנרֶא רעדָא טניילראפ ןבָאה ייז

 -ָאר , ,"ָאקסיוװָארדזוא , ,(טייקיטעטליווו) "שטשָאנגנישטָארבָאד,

 -עמ ,הלכ:תסנכה ,םילוח:רוקיב ,קדצה:תניל  ,"אנילַאז

 ןוא ,סעסַאקםידרסח תלימנ ,סעירָאטַאלבמַא עשיניציד

 .ערעדנַא ךס ַא

 עכלעוו ,לָאר יד טריפעגסיוא ןבָאה סעיצוטיטסניא עֶלַא יד

 עשיטָאטש רעדָא עשהכולמ ןריטסיוא טפרַאדעג ןבָאה'ס

 .ןטלַאטשנַא

 -רעכיז ןופ ?יפענ סָאד ןבעגעג ןדיי ןעמערָא םעד ןבָאה ייז

 .טיונ א ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ףליה ןוא טייק -

 לֹא

 ףיוא זיוה ןטימ ןדנובראפ ןענעז תונורכז עטשרע עניימ

 ןעוו ,טניוװעג בָאה ךיא ּוװ ,(ָאנעקסניליק) סַאג עקסוועזדיוו

 זיוה רעזדנוא .טנעדוטס ןוא רעליש א ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא

 טנַאמרַאפ טָאה סע .רעזייה רעשזדָאל ראפ שיּפיט ןעוועג זיא

 .לַאזקַאװ םוצ זיב טעמכ טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןפיוה יירד

 -יוו טימ ןטייז עַלַא ןופ טיובענמורא ןעוועג זיא ףיוה רעדעי

 טָאה רעטכעוו רעד ןכלעוו ,רעיוט א ןעוועג זיא טנרָאפ .ןעגנונ

 ריייטשינ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רעטכעוו רעד .ןסָאלשרַאפ

 טזומעג סעּפע רדימת םיא טָאה ןעמ ןוא ,זיוה ןצנַאנ ןיא

 .םיא טימ ןעגנואיצַאב עכעלדניירפ ןטלַאהוצנייא ידכ ,ןעקנעש

 טשינ טניד רע יצ ,רעכיז ןייז טנָאקעג טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ

 ןיא ףיוה רעד .טמַא-רעייטש םעד רעדָא ייצילָאּפ רעד לָאמַא

 טשינ ןיא םיא ףיוא .רעדניק יד ראפ ץַאלּפליּפש סָאד ןעוועג

 טימ טריקורבעגסיוא ןעוועג זיא רע ,סנירג ןופ רכז ןייק ןעוועג

 ."ּפעק עשיצעק , ;ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רענייטש

 ,ןעיורפ ןזיװַאב ףיוה ןפיוא ךיז ןבָאה ,גָאטראפ ךיילג

 ןוא ,ןפורעג לוק ןפיוא ןבָאה עכלעוו ,סנירעלדנעהדנייצנירג

 ןזיוַאב ךיז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .הרוחס רעייז טמירעג

 רַאפ ךעלרעלעט , :;ןשיוט וצ ןפורעג ןוא ,רעלדנעה-גרַאװטלַא

 סָאװ ,ײנוּפַאּפ רעדָא עּפלַאמ א טימ שזַאנירַאטַאק ַא ,"סעטַאמש

 זייוונטייצ .םלוע ןרַאפ "תולרוג עכעלקילג , ןגיוצעגסיורא טָאה

 רעדָא רעגניז ,רעכַאמנצנוק ,ןטַאבָארקַא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה

 ךיז ןבָאה סע ,ןסַאג יד ןיא טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,רעלדיפ

 -ריּפַאּפ ןיא עטלקיוועגנייא ,תובדנ ןוא ,רעטצנעפ טנפעעג ןַאד

 .ףיוה ןפיוא ןלַאפעג ןענעז ךעל

 .קירעבעל ןעוועג ןפיוה עשידיי יד ףיוא זיא דימת

 ןענופעג ךיז טָאה ,טנרָאפ ןעװעג ןיא סָאװ ,זיוה ןיא
 ןוא "גרָאב ףיוא , טפיוקעג ןבָאה עמערָא יד ּוװ ,בלעוועג ַא

 .ןעלסקעוו ףיוא -- ערעכעלגעמרַאפ יד

 ןוא ,עיצַאזילַאנַאק טגָאמרַאפ זיוה רעזדנוא טָאה קילעפוצ
 ,רעזייה רעשזדָאל ראפ שיּפיט ןעוועג טשינ סע זיא רַאפרעד
 זיא סע סָאװ ,סָאד ןעוועג ךיוא ןיא שיטסירעטקַארַאכ טשינ
 רענייא ,רעזייה רעשזדָאל ערעדנַא יו ,טנעלעגנָא ןעוועג טשיג
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 ןייא ןופ ןניוצענ ךיז טָאה עכלעוו ,ייר ַא ןיא ,ןטייווצ ןיא
 טָאה זיוה רעזדנוא .טנַאװ ַא יו --- ןטייווצ םוצ זיב סַאג קע
 ץלָאטש טימ טָאה'מ ןבלעו ,ןטרָאג ַא טימ טצענערגעג ךיז
 -עיַלֲאק ןפורענ םיא ןבָאה ןדיי) קרַאּפןַאבנזייא ;ןפורעג
 אמתסמ ןוא קרַאּפ רענילק א ןעוועג ןיא סע .(ןטרָאג
 רעבָא .רעווקס :םיא ןפורוצנֶא טסַאּפעג רעסעב ךיז טלָאװ

 טָאה ,ןעוועג טשינ שזדָאל ןיא ןענעז רענטרעג ךס ןייק

 ןבָאה קרַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא .,קרַאּפ ַא יװ טכַארטַאב סע ןעמ

 -- ךעלדנעטשרַאפ .לָאבטופ ןליּפש וצ טנרעלעגסיוא ךיז רימ

 -ןַאפ רעד ןיא זיולב טריטסיזקע טָאה לָאבטופ רעקיטכיר ַא

 זיא טליּפשעג ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו טימ לָאבטופ רעד .עיזַאט

 -ָארּפ ךיוא ןוא ,סעטַאמש ןופ ליונק ַא יו רעמ טשינ ןעוועג

 רעוו רעבָא ,לָאבטופ רעקיטכיר ַא יו ,רענעלק ליפ ל?ענָאיצרָאּפ

 טָאה קרַאּפ םעד ָא-טָא ןיא .ןעמונענרעביא טימרעד ךיז טָאה

 "אקלַאשטס , בולק-טרָאּפס רעד ץנעטסיזקע ןייז ןביוהעגנָא

 בולק רעד ןענַאטשטנַא רעטעּפש ןזיא'ס ןכלעוו ןופ ,(לייפ)

 רעליּפש-טּפיוה עקידרעטעּפש יד טרינערט ןבָאה ָאד ."חכה,

 .יקסוװועשטשָאנ ןוא יקסנָאשזוװ ,לַאנעס --- "חכח, ןופ

 .רעזייה עכעלנע ןעוועג ןענעז סַאג טייז רעטייווצ רעד ןופ

 טנווַאדענ ןבָאה סע ּווװ ,?ביטש א ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןיא

 ,עלענָאיצידַארט ןיא ןָאטעגנָא ןיינ ןגעלפ סָאװ ,םידיסח רערעג

 ,קיּפמעד ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רעמוז זייוונטייצ .סעטָאּפַאק עגנַאל

 ןענװַאד ןופ ץיה יד ןוא ,ןפָא ןעוועג ןענעז רעטצנעפ יד ןוא

 ,ןסיורדניא ןרעה ןענוװַאד ןופ ןעגנַאלק יד ןעמ טגעלפ -- סיורג

 רעייגכרוד ייב גנוריסערעטניארַאפ ןפורעגסיורא טָאה סָאד ןוא

 טרָאד .לָאצ א ןָא ןעוועג ןענעז ךעלביטש עניוזא .ןקַאילָאּפ ---

 -ישראפ ןופ םידיסח רָאנ טשינ ,ןדיי עמורפ טנוװַאדענ ןבָאה

 -עג ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ךיוא רָאנ -- םייבר ענעד

 ןרָאפעג טשינ ,תבש טיהענּפָא ןבָאה ייז .שיאעּפָארייא טדיילק

 .ךיק ערשכ א טריפענ ןוא ,בוט-םוי ןיא ןעיײוסמַארט טימ

 -רַאפ טשינ ךעלטננייא טָאה ,שזדָאל ןיא תורשכ ןטיהוצּפָא

 ןעועג ןענעז סעקטַאי עֶלַא טעמכ .גנוגנערטשנָא ןייק טגנַאל

 ךיוא זיא יוזא .טניוװעג ןבָאה ןדיי ּוװ ,ןטנגענ יד ןיא ,רשכ

 .ןטנגעג עשידיי ןיא רעבלעוװעג-זיּפש ערעדנַא טימ ןעוועג

 רעטנעצ ןיא .ןכיק ןוא סעיצַארָאטסער עשידיי ליפ ךיוא ןעוועג

 גָאטימ ןקיסַאלקטשרע ןַא ןסעּפָא טנָאקענ ןעמ טָאה טָאטש ןופ

 ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַארָאטסער ס'דלודעג ןיא

 -םייס ןטימ ריט ןוא ריט ,88 רעווָאקרטָאיּפ ןופ קָאטש ןטשרע

 -עג ןוא ןטשרוװו רעשזדָאל .טַאלבנעזָאר ישזעי ר"ד טַאטוּפעד

 (םיבצק עטקינייאראפ יד ןוא ןיקשיד) ןשיילפ עטרעכיור

 טעטילַאװק רעטנכייצעגסיוא רעייז טימ ןעוועג טנַאקַאב ןענעז

 יוזא יו .טלעװ רעצנַאנ רעד ןיא טפיוקרַאפ ךיז ןבָאה ןוא

 ןרירוקנָאק טנָאקעג ןשיילפ ןוא ןטשרּוװ ערשכ-טשינ יד ןבָאה

 ? ייז טימ

 ןופ ?ביטש ןטימ ןדניברַאפ ןענעז ןעננורענירעד עניימ

 ענייס .רעטָאפ ןיימס טנװַאדענ טָאה ָאד .00 רעװָאקרטָאיּפ

 סע .עלַאטנעמיטנעס רשפא ןענעז "לביטש, ןופ ןעגנורענירעד
 -כיל ןוא םערַאװ ןעוועג דימת זיא ןטרָאד זא ,סיוא רימ טעז

 ןטימ .רעפסָאמטַא עשיפיצעּפס ַא טשרעהעג טָאה'ס ןוא ,קיט

 ,"לביטש , ןופ ?עוש יד רעבירא ןענעז רימ ןעוו ,טנעמָאמ

 .טייקידבוט-םוי ןוא ור ןופ ?יפענ ַא ןעמונעגמורא זדנוא טָאה

 ןיא ?דָאנ .ןאמטונ ?רָאנ ןעוועג זיא "?ביטש , ןופ המשנ יר

 ןיא .ס'ךרבש ימ טָכָאמעג ןוא ,ארוק ?עב ,ןזח רעד ןעוועג

 .דובכ בילוצ ןעגנובייר טכַאמעג ךיז ןבָאה רעבָא זייוונטייצ .עינָאמרַאה טשרעהעג "לביטש , ןיא טָאה ןײמעגלַא

 עניימ טימ טפָא ךיא ןיב ,ןסקַאוװעגרעטנוא ןיב ךיא ןעוו
 עעלא ףיוא עגָאגַאניס רעד ןיא ןענװַאד ןעגנַאגענ רעדירב
 "ענָאגַאניס רעשזרָאל , יד יװ טנַאקַאב לוש יד .ָאקשושטשָאק
 טָאה יז .עּפָארײא ןיא עטסנעש יד יװ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא
 ןוא סַאג ענָאלעיז רעד ןופ גָאר ןפיוא ןענופעג ךעלטנגייא ךיז
 טלגנירעגמורא ,(עדַאנעמָארּפ עקילָאמַא) ָאקשושטשַאק עעלא
 טָאה ,?גרעב ַא ףיוא קידנעייטש ןוא ,רעמייב עקיטכערּפ טימ
 ןטפַאשדנַאל עטסנעש יד ןופ ענייא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ יז
 -עגנגעקטנַא ריא ץלָאטש טימ ןבָאה רעשזרָאל .שזדָאל ןופ
 עגָאגַאניס יד .עשרַאװ ןופ עגָאנַאניס רעקצַאמָאלט רעד טלעטש
 ןוא ,יַאב ןוא ןַאמרעטלַא -- םינזח עטוג ייווצ טַאהעג טָאה
 .יירפ ןעוועג ןיא גנַאגניירא רעד .רָאכ ןטלושעגסיוא-טוג ַא
 רעד ןענַאטשעג ריט םייב זיא םיבוט-םוי עכעלרעייפ ןיא רעבָא
 טָאה -- ןוא ,עירעביל א ןיא קַאלָאּפ רעכיוה א ,רעברעצ
 ,ןטרַאק-סטירטניירא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יר רָאנ ןזָאלעגניירא
 ,טייקנדירפוצמוא ןפורענסיורא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה סָאד
 -ץניא ןיינוצניירא ןבענעגנייא דימת ךיז טָאה ,עגנוי ןזדנוא
 .עטרַאק-סטירטנייא ןַא ןָא רעדָא טימ -- קינייװ

 ןיא ענַאגַאניס רעשזדָאל יד

 עריא טימ טנַאקַאב ןעװעג

 -ענ זיא רעטשרע רעד .םינשרד

 ןייז ןנעוו ,יקסלעי ר"ד ןעוו

 טסּוװעג ךיא בָאה ץנעטסיזקע

 -כָאנ ןייז .ןלייצרעד ןופ זיולב

 ,בר רעד ןעוועג זיא רענלָאפ

 ר"ד .עדירב סוקרַאמ ר"ד

 -ענרָאפ א ןעוועג זיא עדיורב

 ןיא ַאַא ןוא ,בר רענעטירש

 .ענָאנַאניס רעשזדָאל יד ןעוועג

 -עגרָאפ , ןָא יז ףור ךיא ביוא

 ,רַאפרעד זיולב סע זיא "ןטירש

 .עשיסקָארָאטרָא גנערטש ,ערעדנַא טימ ריא ךיילנרַאפ ךיא לייוו

 ,חסונ ןשיזנכשא ןטימ ,שרוק-ןושל ןיא ןעמ טָאה טנוװַאדעג

 ןבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ .שיזנכשא ןעוועגנ זיא רודיס רעד ךיוא

 ןיא ןביוא -- ןעיורפ ,ןטנוא ןופ רענעמ) רעדנוזַאב טנוװַאדעג

 עריורב ר"ד טָאה םיבוט-םוי עכעלרעייפ ןיא ,(?וש-רעבייוו רעד

 ןוא ,שיליוּפ ףיוא ןעוועגנ ןענעז תושרד יד .השרד א ןטלַאהעג

 עביל עניימ , :רעטרעװ יד טימ ןביוהעגנָא ךיז ייז ןבָאה דימת

 ! "רערעהוצ

 עדיורב יכדרמ ר"ד ברה

 .ןלוש ערעדנַא ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,שזדָאל ןיא ןעוועג

 לוש עשיטָאטשטלַא עסיורג יד ןעוועגנ זיא ייז ןופ עטסטלע יד

 ןעוועג טקיטכערַאב זיא ןעמָאנ רעד .סָאנ עקסרָאבלָאװ ףיוא

 ןעועג רָאנ טשינ זיא ?וש יד ?םיו ףיוא ,ליפ יוזא ףיוא

 .ןלױּפ ןיא עטסערג יד ךיוא רָאנ ,שזדָאל ןיא עטסטלע יד

 ךיוא ןענעז יוזא .?וש עשיסקָארָאטרָא גנערטש  ַא ןעוועג זיא יז

 ןוא עיגדָאכַאז גָאר ףיוא לוש יד יוװ ,ןלוש ערעדנַא יד ןעוועג

 ייר א ןעוועג .לוש רעקליוו :ענעפורעג יוזא יד ,ענַאינלעגעצ

 סַאג רעװָאקרטָאיּפ ףיוא ,רענילָאװ יד יו ,ןלוש ערענעלק

 ."בקעי ?הוא, רעשיטסינויצ ,רעשיווטיל ,6/8
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 והיינו נאגנעגאו

 עקיזָאד יד ןופ ענייא זא ,ןקרעמַאב ךיא ליוװ זָאירוק א יוװ

 עװָאינדולַאּפ ףיוא לוש ס'טרעכייר ענעפורעג יוזא יד ,ןלוש

 ךרוד ןרָאװעג טרירװאטסער 1980 רָאי ןיא ןזיא ,28 סָאנ

 .טרעכייר .שזניא ,ןיז ענייז ןופ םענייא

 ןענעז ערעדנַא עלַא יד יװ ,עגָאנַאניס רעשזדָאל ענייש יד

 שרַאמניירא רעייז ךָאנ ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טנערברַאפ
 ,1939 רָאי ןיא שזדָאל ןייק

 ןופ רוּפש רעדעי ןרָאװעג טשיוװרַאפ ןזיא ןרעױדַאב םוצ

 טשינ ןעמ טָאה ל?װָאט - קנעדנָא ןייק וליפא -- ייז

 ,טלעטשענפיוא

 ּצ

 ןרעטנוא ןענופעג ךיז ךיא בָאה ,גנוי ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 יד ןופ רענייא ןעװעג זיא רע .עדיורב ר"ד ןופ סולפנייא

 ןריובעג ןיא רע .שזדָאל ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא

 -ליב עכעלטלעוו ןייז .(קסווָאטיל-טסערב) קסירב ןיא ןרָאװעג

 -- עשינבר יד ןוא -- גרעבמעל ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנוד

 ,1909 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא שזדָאל ןייק .ןילרעב ןיא

 ןופ ךורבסיוא-המחלמ ןזיב ,רָאי 80 עצנַאנ טעברַאעג ָאד ןוא

 טימ ןענעקַאב ךיז טייהגעלעג יד טַאהעגנ בָאה ךיא ,1989 רָאי

 רעכלעוו ,לוש רעד ןיא רעליש א יװ רָאנ טשינ ,רעטנענ םיא

 תושרד ענייז ןופ רערעהוצ א יוװ רָאנ טשינ ,טניילראפ טָאה רע

 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא יוװ ךיוא רָאנ --

 ראפ ןפָא ןעוועג קידנעטש זיא זיוה ןייז .עיצַאזינַאנרָא-טנגוי

 .ףליה ןייז טנָאזענּפָא טשינ זדנוא לָאמנייק טָאה רע ןוא זדנוא

 ,טלַאטשעג עשיטעטסעיַאמ א ןעוועג ןיא עדיורב ר"ד

 ןייז ךָאנ דלַאב .ןסיוו ןשיטסיאדוי ןקידנעמענמורַא ןַא טימ

 טייקיטעט ןייז ןביוהעגנָא עדיורב ר"ד טָאה ,שזדָאל ןייק ןעמוק

 ןוא רעכעלטפַאשלעזענ סלַא ךיוא יוװ ,רעקידיירפ ןוא בר סלַא

 יו .טסינויצ רעויטקַא ןַא ןעוועג זיא רע ,רעוט רעשיטילָאּפ

 -עגסיוא םיא ןעמ טָאה ,רעוט רעשיטילָאּפ רעשיטסינויצ ַא

 -ַאֹל רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד יוװ ,טָאנעס ןשיליוּפ ןיא ןבילק

 .עווטזדווװעיַאװו רעשזד

 זיא ןייז ןעק ,ערדיורב ר"ד ןופ וטפיוא רעטסקיטכיוו רעד

 ןיא ןלושלטימ עשידיי ןופ טפַאשלעזעג יד ןפַאש סָאד ןעוועג

 -לטימ ייר עצנַאג ַא טנפעעג טָאה טפַאשלעזעג יד .שזרָאל

 ךיוא ,ערעדנא ןשיוװצ ,עקוװסערגנָאק .נג .א רעד ןיא ןלוש

 עשירייג :ךַאפנייא ץנַאג ?וש יד טָאה ןסייהעג .שזדָאל ןיא

 זיא'ס ןעוו ,דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ןיא ."שזדָאל ןיא עיזַאנמיג

 ןלוש יד ןענעז -- עיזאנמיג-רענעמ עטייווצ א ןענַאטשטנַא

 עשידיי "עטייוצ , ןוא ?"עטשרע , יו ןרָאװעג טנכייצַאב

 ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןלוש ערייב .שזדָאל ןיא סעיזַאנמיג

 עכלעוו ,רעזייה ענעגנודעג ,עטושּפ ןיא ,סַאגעקצַארטסיגַאמ

 ,טיובעגרעביא קידנכערּפשטנַא טָאה ןעמ

 סָאד ןוא "לטעביז , סָאד יװ ןעוועג רעלוּפָאּפ ןענעז ייז

 ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,רעזייה יד ןופ ןרעמונ יד טיול ,"?טעצכעז,

 רעד ןופ גנואיײטשנַא רעד ךָאנ ,רעטעּפש רָאי עכעלטע .ןענופעג

 -?ךיימ יד טנפעענפיוא ןעמ טָאה ,עיזאנמיג רעשידיי רעטשרע

 .(ַאשטיװָאמַאריּפ עקידרעטעּפש) סָאג עקסניגלָא ףיוא עיזַאנמיג

 רעטשרע , רעד טימ ןדנובעגפיונוצ רימ טָאה ?רוג רעד

 יו ערעל יד טרָאד ךיא בָאה ןביוהעגנָא ."עיזַאנמינ רעשידיי

 רָאנ טשינ ךיא בָאה לוש יד טקידנעעג ןוא ?גניי קירָאידןיינ ַא

 ,ערוטַאמ יד טגָאמרַאפ סָאװ ,שטנעמ רענעסקַאוװרעד ַא יוװ

 םעד טימ טַאטשענסיױא ,טסילַאעדיא רעגנוי ַא יװ ךיוא רָאנ

 טסּוװעג ,דיי ַא יו טליפעג ךימ בָאה ךיא .ןסיוו ןקירעהעג

 ןיימ טימ ץלָאטש ןעוועג ןיב ךיא ;טייהנעגנַאגרַאפ עשידיי יד

 .סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ יד ןיא טביולגעג ןוא טייקשידיי

 -ענ ןיא עבַאנפיוא ריא .לוש יד ןבענעג עקַאט רימ טָאה סָאד

 סָאר שטָאכ .קלָאפ ןופ טסייג ןיא טנגוי יד ןעיצרעד וצ ןעוו

 רעזדנוא ןיא ןזיװַאב טּפָא טשינ ךיז טָאה םזינויצ :טרָאװ

 -סינויצ ַא טָאה לוש יד זַא ,ןעוועג רָאלק ךָאד זיא ,םַארגָארּפ

 ןוא ,יולב-סייוו ןעוועג זיא ?וש ןופ ןָאפ יד .רעטקַארַאכ ןשיט

 ףיוא ."הנקזחת, ןוא "הוקתה , יד -- ןענמיה עלַאנָאיצַאנ יד

 יד טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןוא ןענַאטשטנַא ןענעז סיזַאב םעד

 -ַאנרָא-טננוי עשיטסינויצ ערעדנַא ןוא עיצַאזינַאנרָא עשיצולח

 .רעדילגטימ רעטנזיוט טלייצעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינ

 ,ךַארּפש עשיליוּפ יד קידנצונַאב ,עיזַאנמיג עשידיי יד

 יד טרעכיזרַאֿפ ךיז טימרעד ןוא ךַארּפש-טכירעטנוא יד יװ

 -נייא ךיוא טָאה ,טכער-הכולמ עלופ ןנירק ןופ טייקכעלגעמ

 עֶלַא .ךַארּפש-טכירעטנוא עטייוצ יד יו ,שיאערבעה טריפעג

 רעד ןיא ןרָאװעג טנרעלעג ןענעז ןדנַאטשננעק עשיטסיַאדוי

 10 ןשיוװצ ןבעגעג סע טָאה ןעמאזוצ .ךַארּפש רעשיאערבעה

 .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא םידומיל ךָאוו ַא העש 12 ןוא

 ,ערוטַאמ רעניימעגלַא רעד טימ קיטייצכיילנ ןבָאה רעליש יד

 ערוטַאמ רעשיאערבעה רעד רַאפ ןרינימַאזקע ךיז טזומעג ךיוא

 .ך"נת ,עטכישעג עשיריי ,ךארּפש :ןדנַאטשנגעק יד ןיא

 טלעפעג ןבָאה סע .טכייל ןעוועג טשינ זיא ?וש יד ןריפ

 סע ;ןעמַארגָארּפ טלעפעג ןבָאה סע ;ןגלָאפוצכָאנ ןליּפשייב

 טלעפעג טָאה ךיוא ןוא רעכיב עדנכערּפשטנַא יד טלעפעג ןבָאה

 -עווש עלַא יד ץָארט .לַאנָאסרעּפ-רערעל רעדנכערּפשטנַא רעד

 יד ןבָאה ,ןטייקירעוװש עלעיסנַאניפ יד טימ ןעמַאזוצ ,ןטייקיר

 וצרעד ןבָאה קיניוו טשינ .טלקיװטנַא טוג רעייז ךיז ןלוש

 -לַאװרַאפ-לוש יד ךרוד ןענעז עכלעוו ,רערעל יד ןעוועג םרוג

 רָאטקעריד רעד .שזדָאל ןייק ןרָאװעג טכַארבענּפָארַא ןעגנוט

 .ןַאמלערעּפ םהרבא ,"קַאװטיל, ַא ןעוװעג זיא לוש רעד ןופ

 עיזאנמיגלריימ רעד ןוא םויזַאנמינ ןטייווצ ןופ ןרָאטקעריד

 טנומניז ר"ד ןוא רעגיר ?ואש ;ןליוּפ-ןיילק ןופ ןעמוקעג ןענעז

 -דנַארב לאכימ ר"ד --- טיוט ןייז ךָאנ ;יקסווָאנדיב-גרעבמַארב

 עטנַאקַאב עדַאיעלּפ ַא טנַאמרַאפ ןבָאה ןלוש יד ..רעטעטש

 ר"ד ,לעקנערפ והימרי ר"ד ,ינוחמש .ּפָארּפ יו ,רערעל

 ,גַאלשנעבוַאט ףלָאדור ר"ד ,גרעבנעלע ר"ד ,קעלַאפ םלעהליוו

 ר"ר ,קע ןַאטַאנ ר"ד ,ןַאמדירפ פיליפ ר"ד ,ןינוב קחצי-םייח

 .ןַאימרָא םייח

 ירַא טפרַאדענ לוש יד ךיז טָאה 1989 רעבמעטּפעס ןיא

 סָאנ רעד ףיוא עדייבעג רעקיטכערּפ ,רעיינ ַא ןיא ןעיצרעב

 זיא ןינבילוש רעד .שרעדנַא ןעשעג זיא רעדייל .ַאטַאטשנא

 ךיז טָאה טרָאד ןוא ,טכאמ רעשטייד רעד ןרָאװעג ןלעפעג

 גנוטכירנייאללוש עצנַאג יד .ָאּפַאטסענ יד טריטרַאוװקעגנייא

 -צנעפ יד ךרוד ןפרָאװעגסױרַא רעדָא ,טעטכינרַאפ ןרָאװעג זיא

 .סורַא ןסיורד ןיא רעט

 סעיזאנמיג עשיריי יד ץַאלּפ ?יפ ױזַא טלייטענוצ בָאה ךיא

 רענייא ןיא ןניוצרעד ךיז בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד אקווד טשינ

 -יידאב רעלַאנַאיצַאנךעלטפַאשלעזעג רעד בילוצ רָאנ ,ייז ןופ



 אטא אטא סס שודָאל שידיי

 ןביירשַאב וצ ךעלנעמ ןייז טעוו ןטסעבמַא .ןלוש יד ןופ גנוט

 ערעדנַא טימ ייז ןכיילגרַאפ ךרוד ןלוש יד ןופ גנוטיידַאב יד
 ,טָאטש רעזדנוא ןיא ןלוש-?לטימ

 ןופ לייט ןוא ,ךס א ןעוועג ןענעז שזדָאל ןיא ןלוש-?טימ

 ןענעז סע .ָאווינ-סננודליב ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז ייז

 ,סעיזַאנמינ עשהכולמ -- טנָאמרעד בָאה ךיא יװ -- ןעוועג

 -ינימ א ןעוועג זיא ייז ןיא רעליש רעשידיי ןופ טנעצָארּפ רעד

 -לעזענ , רעדָא ןעוועג ןענעז ןלוש-לטימ עקירעביא יד .,רעלַאמ

 עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ךרוד טריפעגנָא) ?עכעלטפַאש

 ןפורעג ךיז ןבָאה עטצעל יד .עטַאוירּפ רעדָא (סעיצַאזינַאגרָא

 לוש עכעלטפַאשלעזענ ַא .םיטַאבעלַאב ערעייז ןופ ןעמָאנ ןטיול

 טריפעגנָא ,"הנביג עיזאנמינ יד ןעווענ ,ליּפשייב םוצ ,זיא

 לוש יד ."תוברת, טפַאשלעזענ-רוטלוק רעשיאערבעה רעד ךרוד

 ןוא -- ךארּפש-טכירעטנוא יד יו שיאערבעה טאהעג טָאה

 .טכער-הכולמ ןייק טאהעג טשינ יז טָאה -- םעד בילוצ רעדייל

 עכלעוו לוש יד ןעוועג ןזיא עיזַאנמיג רעטַאװירּפ ַא ןופ ּפיט ַא

 -עצַאק קחצי ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא זיא טרעהעג טָאה

 ,שיליוּפ ןעוועג זיא ?לוש רעד ןיא ךַארּפש-טכירעטנוא יד .ןָאסלענ

 יז .ןדנַאטשנגעק עשיאערבעה טנרעלענ ךיוא רעבָא טָאה ןעמ

 ךיז טָאה רעבָא ,עיזַאנמינ רעשידיי רעד וצ טנעָאנ ןעוועג זיא

 .גנולקיוטנַא ריא ןופ עפוטש רעטשרע רעד ןיא ןעניפעג ךָאנ

 רעד ךרוד ןפַאשעג "הנּפלוא תיב , עיזָאנמיג א ןעוועג זיא סע

 ,עיזַאנמיג רעשידיי רעד וצ ץאזנגעק ןיא .עיצַאזינַאגרָא-יחרזמ

 -ער ַא ןעוועג "הנּפלוא תיב , זיא ,ךעלטלעוו ןעוועג זיא סָאװ

 -הכולמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה לוש יד ךיוא ,לוש עזעיגיל

 ןעמָאנ סנעמעוו ,עיזַאנמיג סיקסנישטָארַאי ןעוועג זיא סע .טכער

 יד טָאה לַאפ םעד ןיא .ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ ךָאנ זיא סע

 ןופ רָאנ ,רעמיטנגייא ריא ןופ טשינ ןעמָאנ םעד ןגָארטענ לוש

 ןופ רענייא ןעוװענ זיא יקסנישטָארַאי טנומניז .רעדנירנ ריא

 עכלעוו ,לוש יד ןוא ,ןדיי עטרילימיסַא יד ןופ רעריפנָא יד

 עשירָאטַאלימיסַא טאהעג טָאה ,ןעמָאנ ןייז ןגָארטעג טָאה

 .ןצנעדנעט

 -ױזַא יד ,ךעלדיימ רַאפ ןלוש-לטימ ףניפ ןעוועג ןענעז סע

 -רַאפ וצ לוש יד טָאה ןעמָאנ םעד ."סעקוווסעבַאש , ענעפורעג

 -עג טשינ ןטרָאד ןבָאה ךעלדיימ יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןעקנַאד

 ןעוועג זיא ןלוש יד ןיא ךַארּפש-סגנוצונַאב יד .תבש םוא טנערעל

 ליפוצ ןייק ןעמ טָאה גנואיצרעד רעשידיי ףיוא ןוא ,שיליוּפ

 עשידיי יד ךיז טָאה ןלַאפ עטסרעמ ןיא .,טגיילענ טשינ טכַא

 עטכישעג רעשידיי ןופ עיצקעל ַא וצ טצענערגאב גנואיצרעד

 ןעמונעג טשינ םידומיל יד ןבָאה סנירעליש יד .עיגילער ןוא

 ןָאספלָאװ ,ַאקסנושַאי ,בא ,"ַאזדעיװ,) ןלוש יד ןיא .טסנרע

 ןוא טרילימיסַא טעמכ ןעועג טנגוי יד זיא (ןײטשכַאה ןוא

 ,ןסולפנייא עשיטסינומָאק ןעמענוצפיוא קיטסניג

 יו ,סעיזַאנמיג עשילױוּפ ןעוועג ןענעז םעד רעסיוא

 עכלעוו ןיא ,ַאנוּושטעװעסירּפ רעדָא ,ַאקסװעלָאבָאס ,סנוָארב

 -רַאפ זיא סע .טנגוי רעשידיי רעד ןופ ךס ַא טנרעלעג ןבָאה סע

 -רַאפ טשינ ללכב ךיז ןעמ טָאה ןלוש יד ןיא זַא ,ךעלדנעטש

 .ןגַארפ עשידיי טימ ןעמונ

 -ױזַא יד טניילרַאפ ןעמ טָאה גירק ןרַאפ רָאי עכעלטע

 -עג ןענעז לוש רעד ןיא .עיזַאנמיג עכעלטפַאשלעזעג ענעפורעג

 לוש רעד ןופ ןליצ יד רעבָא ,ןדיי ךעלסילשסיוא טעמכ ןעגנַאג

 ןעמ ןָאק עיזַאנמיג יד .עשירָאטַאלימיסַא טלוב ןעוועג ןענעז

 -טיג עשידיי יד וצ ץַאזננעק ןקידנעטשלופ ַא יװ ןטכַארטַאב

 .סעיזַאנ

 -ויצ יד טגָאיעג ךיז ןבָאה טננוי רעד ןופ תומשנ יד ךָאנ

 -ָאק יד ןוא טנגוי עשידנוב יד ;סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינ

 .טנגוי עשיטסינומ

 ןעוועג ךעלדנעטשראפ ןענעז ןלוש-לטימ יד טימ לעלַארַאּפ

 ;ןטלַאטשנַא-סגנואיצרעד ןוא -סגנודליב ערעדנַא ענעדישרַאפ

 ,ןלוש-סקלָאפ ענעדישרַאפ ,תובישי ,סהרות-דומלת ,םירדח

 ,טלוק-לוש ןוא ןלוש-ָאשיצ ,"תוברת,

 ּצ

 ןוא סָאװ ,ןענָאמרעד וצ דניצא ךיז רעווש רימ זיא סע

 -טסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ םעד רימ ןיא טקעוװענפיוא טָאה סע ןעוו

 -ידיי לענָאיצידַארט ַא ןיא ןגיוצרעד ןוא ןרָאװעג ןריובעג .ןייז

 זַא ,טסוװװעג ךיא בָאה טננוי רעירפ רעד ןופ ןיוש .םייה רעש

 טָאה סָאו רעצעמע ,שרעדנַא רעצעמע ןייז טניימ ,דיי ַא ןייז

 טשינ רשפא בָאה ךיא .רדיידטשינ ַא יו ןטכער עבלעז יד טשינ

 וויטקניטסניא רעבָא ,טיידַאב םזיטימעסיטנַא סָאװ טסנווועג

 ייז ?ייוו ,םיצקש ןדיימסיוא ףרַאד ןעמ זַא ,טסּווװעג ךיא בָאה

 עזעינילער ַא רָאפ טמוק סע ןעוו ןוא ,ןָאט הלווע ןַא ןענעק

 -עג בָאה ךיא .געו םעד ןטערטוצּפָא רעכיילג זיא ,עיסעצָארּפ

 טָאה םעד ץָארט ,קידלושמוא ןעווענ זיא סופיירד זַא ,טסּוװ

 -נניי עשיליוּפ יד ןבָאה ןָא זייוודניק ןופ .טּפשמרַאפ םיא ןעמ

 סילייב ןוא -- סילייב וד :ןעמענוצ טימ ןפורעג זדנוא ךעל

 ,קידלושמוא ןעוועג ךָאד זיא

 -ענכרוד ןבָאה ,טבעלעגכרוד בָאה ךיא סָאו סָאד רעבָא

 טשינ זיא םזיטימעסיטנַא ןוא ,טננגוי עשידיי עצנַאנ יד טבעל

 טלעוו עשידיי-טשינ יד .םעלבָארּפ רעכעלנעזרעּפ ןיימ ןעוועג

 -ענמוא ןוא עטכעלש ַא ,עדמערפ ַא ןעוועג זיא זדנוא םורָא

 .ןכַאמ םולש טזומעג לרוג םעד טימ ןבָאה רימ רעבָא --- עטכער

 ןרָא-רעדניק עניימ טכארבראפ בָאה ךיא ּוװ ,זיוה סָאד

 -ָאװַארּפ א רעביאנגעק טקנוּפ ןענַאטשענ זיא ,טננוי ןיימ ןוא

 רעד ןופ ביילברעביא ןַא ןעוועג ןיא סָאװ ,עווקרעצ ענוװַאלס

 -לסייו סָאד ןעוועג ןיא ןלוּפ ןעוו ,טיײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו

 ןבָאה ןסור יד ,דנַאלסור ןופ לייט ַא ןעוועג זיא ןוא ,דנַאל

 -סיוא ,קרַאּפ ןַאבנזייא ןופ קיטש ַא ןעמונענוצ ךאפנייא ץנַאג

 ָאד .ןַאקרַאּפ ַא טימ טמַאצענמורַא ריא ןוא עווקרעצ ַא טיובעג

 טכַאמ רעד ןופ לייטנָא ןטימ ןעגנורעייפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 -סיוא ןַא יװ טנידעג ןבָאה רעטצנעפ ערעזדנוא ,רעטילימ ןוא

 -ַאטשרַאפ טָאה סָאוװ רעבָא ,טקנופ-עיצַאוורעסבָא רעטנכייצעג

 טשינ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,לקַאטקעּפס ןופ ?גניי רעניילק ַא ןענ

 ןקוקוצ טנָאקעג זיולב ךיז טָאה רע ןוא ,ןעמענלייטנָא טרָאטעג

 .+ םנטייוורעדנופ

 טכַאמ עשיסור יד ןקיטסעפרַאפ טפראדעג טָאה עווקרעצ יד

 ןוא ןקַאילַאּפ ,ןדיי ןופ טנױװַאב ,טָאטש רעדמערפ ַא ןיא

 ףיוא ָאד ןשרעה וצ ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,טכַאמ ַא .ןשטייד

 ,טיובעגפיוא דילָאס ,ענייש א ןעוועג זיא עווקרעצ יד .תורוד

 "עג ןיא עווקרעצ יד רעבָא ,ןפָאלטנַא זיא טכַאמס עשיסור יד

 ,ןעמוקעגרָאפ טשינ רעמ ןענעז ןטייקכעלרעייפ ןייק .ןבילב

 רעדָא לָאמ ןייא ןוא ,ןעגנולקעג רעטייוו ןבָאה ןקָאלג יד רעבָא

 סעיסעצָארּפ עזעיגילער ןעמוקעגרָאפ ןענעז רָאי ַא לָאמ ייווצ
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 יךָאס עדמערפ יד ןעוועג זןיא סָאד .עווקרעצ רעד  םורַָא

 -רעד ןבָאה ןדיי זַא ,טנרעלעג טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,טלעוו ענ

 ןקַאב םוצ טולב ךעלטסירק ןצונ ייז זַא ןוא ,ןסוטסירק טעגרה

 .תוצמ

 ךיז טָאה ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןטימ גנודניברַאפ ןיימ

 דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג ןיב ךיא .טרָאּפס ךרוד ןביוהעגנָא

 ןעועג זיא סע .(018500062) "ַאענָאמסַאה , בולק-טרָאּפס ןיא

 ףיוא טציטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,טּפַאשלעזעג-טרָאּפס עגנוי ַא

 רעד .סייו-יולב ןעוועג ןענעז ןברַאפ ענייז .טננוי-פוש רעד

 קיטעלטַא-טכייל ַא ןוא עיצקעס-לָאבטופ ַא טַאהעג טָאה בולק

 -עג טשינ ןענעז דלעפ-טרָאּפס ןפיוא ןגלָאפרעד ענייז .עיצקעס

 ןדנַאברַאפ-טרָאּפס ערעדנַא ןעוועג ןענעז סע .עסיורג ןייק ןעוו

 טָאה סע .רעדילגטימ רעמ טימ ערעטסנרע עכעלטע ,שזדָאל ןיא

 רעטעּפש ."אבכוכ-רב , בולק-טרָאּפס רעטסטלע רעד טריטסיזקע

 ךס ַא טַאהעג ןבָאה ןבולק-טרָאּפס יד ."חוכה , ןענַאטשטנַא זיא

 ךיז טָאה "אבכוכ-רב , .עזַאב עכעלטפַאשלעזעג ערעטיירב ַא

 -נייא רעד ןעוועג ןיא "חוכה , ;קיטסַאנמינ ןיא טלייטעגסיוא

 -עה ַא טכיירגרעד טָאה רעכלעוו ,בולק-טרָאּפס רעשידיי רעקיצ

 -עג טייצ עסיוועג ַא טָאה ןוא לָאבטופ ןיא ָאווינ-טרָאּפס ןרעכ

 ןשטעמ-לָאבטופ יד .עיזיוויד-לָאבטופ רעטשרע רעד וצ טרעה

 ךיוא ןענעז סע .ןשטנעמ רעטנזיוט ןכוזַאב ןגעלפ "חוכה , ןופ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןבולק-טרָאּפס ערעדנַא ןוא "המידק , ןעוועג

 "ןרעטשנעגרָאמ , יו ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ףיוא טציטשענ

 | .("ַאדזַאיװג,) "ןרעטש , ןוא ("ַאינשטוי ,)

 -ַארט ןייק טַאהעג טשינ שזדָאל ןיא טָאה טרָאּפס רעשידיי

 ַאזַא טכיירגרעד טשינ טָאה ןבולק יד ןופ רענייק ןוא עיציד

 -סַאה , רעדָא ,עקָארק ןיא "יבכמ , ,ליּפשייב םוצ יוװ ,גלָאפרעד

 .גרעבמעל ןיא "?ַאענָאמ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ קנַאדעג ןטימ ךיירג ךיא ןעוו

 ןטשרע ןגעוו ןעגנורענירעד טײהרעטרַאּפשעגנייא קירוצ ןעמוק

 -עגנָא ךיז בָאה'כ ןכלעו טימ ,לַאפכרוד ןלענָאיצַאזינַאנרָא

 עשיטעלטַא-טכייל ןריזינַאגרָא וצ טריבורּפ ןבָאה רימ .,ןפָארט

 ןעמענלייטנָא טלָאזעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוטסעמרַאפ

 ,ןטפַאשלעזעג-טרָאּפס עשידיי עלַא

 -לופ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ווּורּפ רעקיזָאד רעד

 -ענייא ןייז טכוזעג טָאה בולק רעדעי .לַאפכרוד ןקידנעטש

 וצ ךיז ןעוועג ךעלגעממוא רעבירעד זיא'ס ןוא ,גלָאפרעד םעג

 ןפיוא .ןעננוטסעמראפ יד רַאפ םַארגָארּפ ַא ןגעוו ןדייררעד

 טָאה בולק רעדעי .ננונעד-אמוא טשרעהענ טָאה דלעפ-טרָאּפס

 קידנעמענ טשינ ,ןעגנוטסעמרַאפ ענעגייא ענייז טנדרָאעגנייא

 .ןבולק ערעדנַא יד טכַא ןיא

 ןיא יו ,עיצקעל:סנבעל עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 -ַאזוצ ןוא טייקינייא עשידיי יד סיוא טעז סע קיטקַארּפ רעד

 | ,טעברַאנעמ

 -עגנייא טשינ ךיז טָאה טרָאּפס רעשידיי סָאװ ,טקַאפ רעד

 יו ,שזדָאל .תוביס ענייז טַאהעג טָאה ,שזדָאל ןיא טלצרָאװ

 ןוא רעצעלּפ-טרָאּפס לָאצ עניילק ַא טגָאמרַאפ טָאה טָאטש ַא

 טַאהעג טשינ םענייא ןייק וליפַא ןבָאה ןבולק-טרָאּפס עשידיי יד

 טשינ טָאה סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד .עיציזָאּפסיד רעייז וצ

 ,טנגוי-לוש יד .טרָאּפס ןיא סערעטניא ןסיורג ןייק ןזיװעגסױרַא

 -יטעט-טרָאּפס ענעדישרַאפ רַאפ עזַאב עכעלריטַאנ עקיזָאד יד
 וצ ןעגנוגנידַאב עדנכערּפשטנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,ןטייק

 ןוא טרָאּפס :ףירגַאב רעד .טקניטסניא-טרָאּפס םעד ןעלקיװטנַא

 יד ןיא טריטסיזקע טשינ טּפיוהרעביא טָאה גנואיצרעד עשיזיפ

 סעיצקעל ייווצ וצ טצענערגנַאב ךיז טָאה טרָאּפס .ןלוש עשיריי

 ליּפשייב רעשיּפיט ַא יװ .טונימ 49 וצ ,ךָאו א קיטסַאנמיג

 טַאהעג טשינ טָאה ?וש יד :עיזַאנמיג עשידיי יד ןעניד ןעק

 -לייט ןעוועג זיא ףיוה-לוש רעניילק רעד ןוא ץַאלּפ-טרַאּפס ןייק

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז קיטסַאנמיג ןופ סעיצקעל יד .טריקורב זייוו

 ,(ןפיול ,ןעננירּפש) ןעגנוביא עשיטעלטַא-טכייל .לַאז ַא ןיא

 טנעקעג טשינ רייר ןייק טָאה םעד ןגעוו ,ןליּפש-לָאבטופ רעדָא

 -טנַא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טשרע .ןייז

 ףיוה-לוש ןפיוא ןעמ טָאה ,לָאב-ברָאק ןיא ןליּפש סָאד טלקיוו

 םעד וצ זיא ףיוה רעד שטָאכ ,ליּפש עקיזָאד יד טריפעגנייא

 .טסַאּפענוצ טשינ ןעוועג

 -ַאב טשינ זיא'ס שטָאכ) ןענַאמרעד ָאד ךיוא זופ ךיא

 (רוחב ןקירָאי10 ַא ןופ) וויטַאיציניא ןיימ טימ זַא ,(ןדייש

 רַאפ בולק-טרָאּפס א ןענַאטשטנַא ?לוש ןיא זדנוא ייב זיא

 רעזדנוא רַאפ ."ףמואירט , ןפורעגנָא םיא ןבָאה רימ .לָאב-ברָאק

 -טרָאּפס עטשרע יד טפיוקעג רימ ןבָאה ,טלעג טגיילעגנעמַאזוצ

 -נַאמ ַא יו ןטָארטעגסױרַא ןענעז רימ עכלעוו ןיא ,ןעמרָאפינוא

 ןבעגעג זדנוא טָאה ,ןַאמלערעּפ ,רָאטקעריד רעזדנוא .טפַאש

 .ןקירבַאפ עשידיי יד ןופ רענייא וצ ווירב-עיצַאדנעמַאקער ַא

 טנאקירבַאפ ןופ ןעמָאנ םעד ןענַָאמרעד טשינ רימ ןָאק ךיא

 -טרָאּפס יד ראפ ןבָאה רימ זַא ,טוג קנעדעג ךיא רעבָא --

 טָאה ,רעטעּפש ןרָאי טשרע .ןלָאצַאב טפרַאדעג ןעמויטסָאק

 .ןעמויטסָאק-טרָאּפס ענעגייא ןבָאה וצ טכיירגרעד לוש רעזדנוא

 ּצ

 ןעגנוריסערעטניארַאפ ערעדנַא ןבָאה ,ןרעו ףייר ןטימ

 -ניײרַא ךיז טָאה קיטילָאּפ ןעוו .טרָאּפס ןופ טרָא סָאד ןעמונרַאפ

 ,קנעדעג'כ .ןענָאמרעד וצ רעווש ךיז זיא ,ןבעל ןיימ ןיא ןסירעג

 ןרָאפ וצ ןעמוקענ שזדָאל ןייק זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא זַא

 ןטעליב עכעלטע ןעמוקַאב טָאה לוש רעזדנוא .,ווָאלָאקָאס םוחנ

 רעד ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעד וצ

 -יב יד ןבָאה רימ .סָאג ַאשטיװָאטורַאנ ףיוא ,עינָאמרַאהליפ

 ןשיווצ ןעוועג ןיב ךיא .?רוג ַא טיול טלײטעגרעדנַאנרַאפ ןטעל

 .טעליב א ןעניוועג וצ עכעלקילג יד

 דנזעוונָא ךיוא זיא ןַאד זַא ,ךיא קנעדעג לּפענ ַא ךרוד יו
 וָאלָאקַאס .טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעוועג
 רעד .עקַאט םעד בילוצ ךעלנײשרַאו ,שיליוּפ טדערעג טָאה
 -ער רעשילוּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעֶלעיציּפָא ןַא זַא ,טקַאפ
 טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעשידיי ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה גנוריג
 ןעזנָא ןעמוקַאב טָאה גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד .טגָאזעג ךס ַא
 ,סיוא טעז םעד טימ ןוא טלעוו רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא
 ,טקַאפ רעזיולב רעד .טנכערעג גנוריגער עשיליוּפ יד ךיז טָאה
 טשרע טלָאװ יז יו ,גנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד קנעדעג ךיא זַא
 קורדנייא ןפיט ַארַאפ סָאװ טזייװַאב ,ןעמוקעגרָאפ גנַאל טשינ
 ,טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סע

 -עגרָאפ ןיא ןבעל ןיימ ןיא ךורברעביא רעשיטקַאפ רעד
 ןשיאערבעה םעד טנפעעג טָאה ןעמ ןעוו ,1929 רֶאי ןיא ןעמוק
 -עג טָאה שינעעשעג עקיזָאד יד .םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא גנוקריווסיוא עטסנרע ןַא טַאה
 ןַאד ןיא שזדָאל ןיא .טלעוו רעד ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ
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 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעוװעשרַאוװו רעד ןופ עיליפ ַא ןענַאטשטנַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ."הינדרי, רעקימעדַאקַא רַאפ עיצַאזינ

 .רעליש ןופ עּפורג-"הינדרי, ַא ןענַאטשטנַא ךיוא זיא

 -רַאפ ַא ןעװעג רעדייל ןיא "הינדרי עשימעדַאקַא יד

 טשינ טָאה ןוא ןדָאב רעשזדָאל ןפיוא גנוניישרעד עקידנעייגייב

 טָאה רעבָא רַאפרעד .טייקיטעט עטפאהבעל ןייק ןזיוועגסיורַא

 רעטסנרע ןַא ןיא טלקיװטנַא "הינדרי, עּפורג-רעליש יד ךיז

 ריא ןופ טקנוּפ-ךיוה ןתעשב טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-טננוי

 רעדנירג רעד .רעדילגטימ טרעדנוה עכעלטע טלייצעגנ טייקיטעט

 יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא עיצַאזינַאנרַא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןוא ,שזרָאל ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ ןטנעירוטיבַא

 ץעיװַָאנסָאס ןיא עיזַאנמיג ַאזַא ןופ רערעל ַא ןיילַא רעטעּפש
 טריטורקער ךיז ןבָאה רעגנירגטימ ערעדנַא יד .רעדנַאז ףסוי --

 ןופ רעליש ךיוא ןעוועג ןענעז סע .סעיזַאנמיג עשידיי יד ןופ

 ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .עשיליוּפ ןליפַא --- ןלוש ערעדנַא

 .עיזָאנמיג סנוארב ןופ ,רעלזייג סקַאמ

 טריטסיזקע ןיוש ןבָאה ,ןענַאטשטנַא זיא "הינדרי , ןעוו

 -סינויצ טשינ יו עשיטסינויצ -- סעיצַאזינַאנרָא-טנגוי ערעדנַא

 ןיוש -- "ריעצה רמושה, רעד טריטסיזקע טָאה סע .עשיט

 -ַאגרֶא עטסטלע יד רָאנ טשינ ןעוועג זיא סָאד .1916 רָאי ןופ

 -ַאזינַאגרָא עטקיטסעפרַאפ קרַאטש ַא שיאיידיא רָאנ ,עיצַאזינ

 רעד ןופ ןייב-ןקור רעד ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא עכלעוו ,עיצ

 עיצַאזינַאגרָא יד טריטסיזקע טָאה סע  .ננונעוַאב רעשיצולח

 ףיוא טציטשענ ,גנונעווַאב-טננוי עשיצולח ַא ךיוא ,"הינודרוג,

 ןשיוצ ,ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ רעריּפנָא ."תודחאתה , רעד

 ,ןבל סחנּפ רעוט-י"אּפמ רעטנַאקַאב רעטעּפש רעד ,ערעדנַא

 -טנגוי ןעווענ .רעקינַאיבול סחנּפ ןסייהעג ןַאד ךָאנ טָאה סָאװ

 -- עקניל ;"טייהיירפ , עטכער :ןויצ-ילעוּפ יד ייב ןעגנונעוװַאב

 טימ ןדנוברַאפ "יתדה רמושה , טריטסיזקע טָאה סע ."טנגוי,

 עיצַאזינַאגרָא טנגוי יד טַאהעג טָאה "דנוב , רעד ."יחרזמ ,

 -םיצולח ענעדישרַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע ,"טפנוקוצ ,

 עקניל יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ --- "ץולחה , .ןדנַאבראפ

 ,("הינודרוג, ,"טייהיירפ , ,"ריעצה רמושה ,) ןעגנוריּפורג

 ןופ טנגוי עשיצולח יד ןעמונענמורַא טָאה ינויצ-ללכה ץולחה

 -- יחרזמה ץולחה ;גנונעװַאב רעשיטסינויצ-ןיימענלַא רעד

 -ַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ייב .טנגוי רעזעיגילער רעד רַאפ

 טָאה רעכלעוו ,הכאלמ-לעב ץולח רעד טריטסיזקע טָאה עיצ

 ךיז טָאה עכלעוו ,טנגוי רעקרעװטנַאה רעד ןעמונעגמורַא

 .הילע וצ טיירנעג

 טיירב ץנַאנ ןעװעג ןיא עיגָאלָאעדיא עשיטסינומָאק יד
 -יטסינומָאק יר רעבָא ,טנגוי רעשידיי רעד ןשיוװצ טיײרּפשרַאפ

 זיא -- ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד יװ ,גנונעוואב-סנגוי עש

 .לַאנעלמוא ןעוועג

 ןרנוברַאפ ןעוװעג ןיב ךיא רעכלעוו טימס --- ?הינררי,

 -סיזקע ןַא טליפעגסיוא טָאה ,ןרָאי עקידנעמוק יד ןופ ךשמ ןיא

 םעד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה עיגָאלָאעדיא ריא .זיולב ןקידנריט

 הנידס עשידיי יד ןעיוב ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ןביולג

 ,(הנירמ רעשידיי ַא וצ ןבערטש ןופ טייצ רעד ןיא :רעיונעג)

 סָאװ ,טסייג ןשיטילָאּפַא ןַא ןיא טננוי יד ןעיצרעד ןעמ ףרַאד

 :ץנעװקעסנָאק ןיא .עזעטניס עלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש וצ טבערטש

 -טננוי עשיטילָאּפַא ןַא רַאפ ןטלאהעג ךיז טָאה "הינדרי,

 רָאנ .ײטרַאּפ םוש ןייק טימ ןדנוברַאפ טשינ ,עיצַאזינַאגרָא

 רעווש זיא'ס וא ,ןזיוענסױרַא ךיז טָאה קיטסַארּפ רעד ןיא

 ןיא עגעניוצרעד .טײקיגנעהּפָאמוא עשיטילָאּפ יד ןטלַאהוצנייא

 ןעמונעג ןבָאה ,ןרָאװעג ףייר ןענעז ייז רָאנ יו --- "הינדרי,

 יד ןעוועג לָאמ עלַא טשינ ןענעז עכלעוו ,ןגעוו ערעייז ןכוז

 .עיניל רעשיטילָאּפַא רעטנכייצעגנָא רעד ןופ טעטיאוניטנָאק

 רַאפ ןעוועג רעווש ךיוא זיא לעיסנַאניפ ןוא לענָאיצַאזינַאנרָא

 םַא ששיאייריא .טייקידנעטשבלעז ןטלאהוצנייא "הינדרי,

 ,שודָאל ןופ עיצאזינַאנרָא עשיטסינויצ יד ןעוועג זיא ןטסטנעָאנ

 עכעלרעניא ךָאנ .4 ענַאילנעצ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו

 "הינדרי, טָאה ,רעדילגטימ ןופ סולפּפָא וליפא ןוא ןעגנובייר

 ינַאנרֶא רעשיטסינויצ רעד טימ ךיז ןדניברַאפ וצ ןסָאלשאב

 .שזרָאל ןופ עיצַאז

 קרַאטש ןעוועג ןענעז שזרָאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַא
 ןופ ןעוועג ןענעז ןוא ,שיאיידיא ייס ןוא ?ענָאיצַאזינַאגרָא ייס

 -ענירעד עניימ ,ךיז טייטשראפ .ןלױּפ ץנַאג ןיא עטשרעדָאפ יד

 ןופ טָאה עכלעוו ,"הינדריי טימ ןדנוברַאפ ןענעז ןעגנור

 ףיוא ,"רימזה , ןופ לַאקָאל ןיא טייקיטעט ריא טריפעג ביֹוהנֶא

 ןיא ךיז ןגָארטעגרעביא רעכַאנ ןוא ,21 .,רנ סַאנ ָאקשושטשָאק

 ןקיזָאד םעד ןיא .26 עווָאינרולַאּפ ףיוא לָאז רעוועשרַאו םעד

 רעשידיי רעד ןטָארטעגנסױרַא רָאטַאקַאל בוס ַא יו ןזיא לָאז

 ןיא --- ןָאזרעדָארב השמ ךרוד ןפַאשעג ,"טַארַארַא , רעטַאעט

 ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ עזַאפ רעטשרע רעד

 ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג רעטעּפש טָאה "הינדרי,

 טקינייארַאפ ךיז טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש ךָאנ ןוא ,"הילצרה ,

 ,ןלוּפ-יילק ןיא עיצַאזינַאנרָא-טנגוי רעשיטסינויצ רעד טימ

 ."ינויצה רעונה , ףיוא ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ימואלה רמושה ןוא

 ךיא בָאה (הילצרה) "הינדרי, ןופ רעייטשרָאפ רעד יו

 -ַאנרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעברַא רעד טימ ןפָארטעגנָא ךיז

 ןסייהעגנ טָאה סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ ריא ןוא שזדָאל ןיא עיצַאזינ

 ןפיירגַאב וצ ןעוועג רעווש רימ זיא ביוהנֶא ןיא .ינוריעה דעו

 .םינקז בשומ :ןפורעגנָא ןנָאה רימ עכלעוו ,ןרעה ערעטלע יד

 ןענעז רימ זַא ,טכודענסיוא ךיז טָאה זדנוא ,ךעלדנעטשרַאפ

 רעד ןופ עבַאגפיוא-טּפיוה יד ןוא טלעוו רעד ןופ קיּפוּפ רעד

 טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןייז ףרַאד עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 ןיא -- לדניצַא ךעלטנגייא -- רעטעּפש .טנגוי רעשידיי רעד

 קרַאטש יװ ןצַאשּפָא טשרע ךיא ןעק ,טייצ ןופ וויטקעּפסרעּפ

 ינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןעוועג זיא סע טנוזעג שילַארָאמ ןוא

 לח ךיוא ןענעז ןעגנוקרעמַאב עקיזָאד יד .שזדָאל ןיא עיצַאז

 עשיטילָאּפ ערעדנַא ןוא ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ ערעדנַא ףיוא

 .ןעייטרַאּפ

 ִצ

 ןביוהעגנָא ןוא עיזַאנמינ יד טקידנערַאפ בָאה ךיא ןעוו

 ןטשרע םוצ ךעלטננייא ךיז ךיא בָאה ,עשראו ןיא ןרידוטש

 ןייק שטָאכ .טלעוו רעשירייטטשינ רעד טימ ןפָארטעגנָא לָאמ

 -קעל עקינייא ףיוא זיולב ,זייוונטייצ ןרָאפעג ךיא ןיב עשרַאװ

 גונעג טאהעגנ ךָאד ךיא בָאה ,סנעמאזקע ףיוא ךיוא ןוא סעיצ

 ןשימערַאסַא םעניימענלַא ןטימ ןפערטפיונוצ ךיז ןטייהננעלעג

 טשינ ךָאנ ןענעז ,טרידוטש בָאה ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןבעל

 טָאה ןעמ :טסייה סָאד ,"קנעב-ָאטענ, עקידרעטעּפש יד ןעוועג

 -נוזַאב ףיוא ןציז וצ ןטנעדוטס עשידיי ןעגנוװצעג טשינ ךָאנ

 םויטימעסיטנַא ןקידנססַאװ ןופ סנכייצ רעבָא ,קנעב ערעד

 טרעהענ ןבָאה ןטנערוטס עשיליוּפ .ןעזעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה
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 טי 1 אש א יע א וי טבע עי בי עב א על 4020 עט

 (ףליה עכעלרעדירב) "ץָאמָאּפ ַאינטַארב , עיצַאזינַאגרָא רעד וצ

 עשידיי ןבָאה ריא וצ .ףליה-טסבלעז ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא --

 ןופ רעדילגטימ יד זיולב .טירטוצ ןייק טאהעג טשינ ןטנעדוטס

 -נעדוטס ןגָארט וצ טכער סָאד טָאהעג ןבָאה עיצַאזינַאגרַא רעד

 עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טרעהעגנ טשינ ןבָאה ןדיי .ןעלטיה עשיט

 -ןטנעדוטס יד ןגָארט וצ טכער ןייק טַאהעג טשינ אלימב ןוא

 -עגסיוא , ןרָאװעג טסּוװַאבליצ םורַא ױזַא ייז ןענעז ,ןעלטיה

 -וצ ןעוװעג טשינ ןענעז רעזייה עשימעדַאקַא עשיליוּפ ."טלייט

 -ינוא ןפיוא ןעגנולײטּפָא עקינייא ףיוא .ןדיי רַאפ ךעלטירט
 ."סוזוַאלק סורעמונ, ַא טשרעהעג שיטקַארּפ טָאה טעטיסרעוו

 -רַא ןעמוקַאב וצ ןטייקירעווש טַאהעג ןבָאה ןטנעװלָאסבַא-ןדיי

 -ןרָאי ןבָאה טעטלוקַאפ ןשידירוי ןופ ןטנעװלַָאסבא-ןדיי .טעב

 -טכירעג ענעפורעג יױזַא יד ןעמוקַאב וצ ןטרַאו טפרַאדעג גנַאל

 ןעוועג זיא עיצַאקילּפַא יד ןטלַאהרעד סָאד .עיצַאקילּפַא עכעל

 -ָאנ ןגעוו .רוטַאקָאװדַא רעד ןיא ןטערטוצניײרַא גנידַאב רעד

 -עג טשינ דייר ןייק רָאנ טָאה רעטכיר סלַא ןרעוו וצ טרינימ

 טזָאלעג ךיז טָאה ;ןעזעגנָא ךיז טָאה םזיטימעסיטנַא .ןייז טנָאק

 -נָא טפרַאדעג טשרע ןבָאה ןטייצ ערעגרע ךס ַא רעבָא ,ןליפ

 .ןעמוק

 ןופ טייז רעד ןופ ןעמוקעג רָאנ טשינ זיא םזיטימעסיטנַא

 ןיוש בָאה ךיא .גנוריגער רעד ןוא גנורעקלעפאב רעשיליוּפ רעד

 טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןשטייד עטשרע יד זא ,ןזיוועגנָא רעירפ

 רעד ןנעק טלעטשעננייא ךעלטנייפ ןעוועג ןענעז ,שזדָאל ןיא

 ןבָאה טייצ רעד ןופ ףיױלרַאפ ןיא רעבָא .גנורעקלעפַאב רעשיריי

 רעד ןעגנּווװצעג ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד

 ערעגנעל א .קיטקַאט ריא ןרעדנע וצ גנורעקלעפַאב רעשטייד

 .עיצַארעּפָאָאק עשידיי-שישטייד א טשרעהעג וליפא טָאה טייצ

 .ןיז םעד ןיא טָאטש עקיטרַאננייא ןַא ןעוועג זיא שזדָאל

 רעסיוועג ַא רעסיוא .עקידרעקלעפליפ ַא טָאטש א ןעוועג זיא סע

 רַאפ ןופ טייצ רעד ןופ ןבילבענרעביא ןענעז עכלעוו ,ןסור לָאצ

 טניווועג ךעלכַאזטּפיױוה ָאר ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 ןענעז גנורעקלעפַאב:טּפיוה יד .ןשטייד ןוא ןדיי ,ןקַאילָאּפ

 -סיוא ןבָאה ןשטייד ןוא ןדיי רעבָא ,ןקַאילַאּפ יד ןעוועג

 שזדָאל .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 40 עּפַאנק טכַאמעג

 רעטעברַא טייהרעמ יד ןוא ,טָאטש-רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא

 זיא ?דנַאה רעד ןוא ירטסודניא יד .ןקַאילַאּפ ןעוועג ןענעז

 -ַאב א רעבָא ןעוועג .ןשטייד ןוא ןדיי ןופ טשרעהאב ןעוועג

 ,ןשטייד ןופ ייס ןוא ,ןדיי ןופ ייס סַאלק-רעטעברַא רעדנטייד

 ןעוועג ןיא סָאד .טייקמערָא עשידיי עסיורג א ךיוא ןעוועג

 טעברַא ףיוא ןעמונעגנָא טשינ ןדיי טָאה ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ

 -ירּפ ןיא טשינ ךיוא ןוא ,עיצַארטסינימדַא רעשהכולמ רעד ןיא

 -געק עקרַאטש ַא טשרעהעג טָאה טּפיוהרעביא ,רָאטקעס ןטַאװ

 -נוא עטריזינַאכעמ ןיא רעטעברַא עשיריי ןזָאלוצ ןנעק טפאשרענ

 .ןדיי ןעוועג ןענעז םיטַאבעלַאב יד ןעוו --- וליפא ,ןעננומענרעט

 ידכ ,טקיירטשעג רעטעברַא עשיליוּפ יד ןבָאה לָאמנייא טשינ

 .ןדיי א ןעמענוצ טעברַא רעד וצ לָאז'מ ןכעלנעמרעד וצ טשינ

 -רעדיוו ןפיוא ןפָארטעגנָא קיירטש אזַא ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד

 ,טנַאקירבאפ ןשידיי ןופ דנַאטש

 רעסיורג טשינ רעד ןעוועג זיא ,עצלָאטש יד ןופ רענייא

 .(סַאג ָאגעקסניליק ןופ ןכש רעזדנוא) רעכנָארב טנַאקירבַאפ

 -ּפִא טשינ רע ןיא ,עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא ,דיי רעזעיגילער ַא

 ןזָאלוצ ןלָאז ייז רעטעברַא ענייז ןעגנוווצעג ןוא ,ןטָארטעג

 טַאהעג ךיוא טָאה ננוטיידאב עסיוועג א ,טעברַא רעד וצ ןדיי ַא

 -רַאעג טשינ ןבָאה רעטעברַא עשידיי עמורפ סָאװ טקַאפ רעד

 בילוצ ןבָאה ןטנאקירבאפ עשידיי וליפא ןוא ,תבש םוא טעב

 .ןקיטפעשאב טלָאװעג טשינ ייז הביס רעד

 -ַאזוצ-סַאלק ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןקיטרַאננייא םעד בילוצ

 ןשיוװצ רָאנ טשינ ןעוועג עיניל-סננולייטעצ יד ןיא ,לעטשנעמ

 .רעקלעפ ןשיוװצ ךיוא רָאנ ,ןסַאלק

 -- שזדָאל עטיור סָאד -- טָאטש יד ןפורעגנָא טָאה ןעמ

 ,שֹודֲאְל ןופ גנואיטשטנַא רעד טניז טעמכ .טכער טימ ןוא

 טייצ ןופ .ןזיורב ערענָאיצולַאװער טעוועטרונעג ריא ןיא ןבָאה

 -עדָאפ טימ ,ןקיירטש עטסנרע ןכַארבעגסיוא ןענעז טייצ וצ

 -ומָאק רער ןיא ָאד .ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעבראפ וצ ןעגנור

 -ינייו טשינ רעבָא ,רעקרַאטש ַא ןעוועג סולפנייא רעשיטסינ

 :סעיצאזינַאגרָא רעטעברַא ערעדנַא טָאהעג ןבָאה סולפנייא רעק

 ןטשרע םעד ןיא ,רָאי סעדעי .עשטייד ןוא עשידיי ,עשיליוּפ

 -בַאפ עלַא טעמכ ןיא טעברַא יד ןרָאװעג טלעטשענּפָא יאמ

 עקיטכעמ טרישרַאמ ןבָאה סאג רעװָאקרטָאיּפ רעד ףיוא .ןקיר

 טָאה ןעמ .רענעפ עטיור טימ סעיצַארטסנָאמעד - רעטעברַא

 טָאה ?ָאמלייט .רעדיל ערענָאיצולַאוװער ןוא -רעטעברַא ןעגנוזעג

 שרַאמ םעד ןסיירוצרעביא ידכ ,ןפירגעגנָא יײצילָאּפ-רעטייר יד

 ךעלכַאזטּפוה -- ןטנַארטסנַאמעד לייט א ןריטסערא וצ ןוא

 ןעועג טארטַאטש רעד ןזיא ןטייצ ענעדישראפ ןיא ,ןדיי

 עכלעוו ,ןלַאװ ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג זיא סָאד ."רעטיור, ַא

 רעשיטסילאיצַאס רעשיליוּפ רעד טייהרעמ א ןבענעג ןבכָאה

 "דנוב , ,ןטסילאיצאס עשטייד יד טימ ןעמַאזוצ (ס.ּפ.ּפ) ײטרַאּפ

 ."ןויצ יִלעוּפ עקניל , ןוא

 -ָאיצַאנ ַא --- שזדָאל רעדנַא ןַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא סע

 -רעקלעפ ןופ ,שזדָאל סָאד ןעוװעג ןיא סָאד .עשיטסילַאנ

 -רַאפ ןענעז ןטקניטסניא-סַאלק יד רעכלעוו ןיא ,גנולייטעצ

 טָאה טקניטסניא רעשיטימעסיטנַא רעד ןוא ,ןרָאװעג טקיטש

 -ױטַאק רעד ןופ טצעהעגרעטנוא -- טנַאהרעביוא יד ןעמוקַאב

 רעקידרדסכ רעד בילוצ ךיוא ןוא ,ןוא עכריק רעשיל

 .טײקיזָאלסטעברַא

 ןט8 ןופ עיצַארטסנַאמעד עכעלרעי יד ךיז טָאה טלָאמעד

 .רעשידיי-יטנא ןַא ןיא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ טלדנַאװרַאפ ,יַאמ

 טימ ןסאמ טרישרַאמ סָאג רעוָאקרטָאיּפ רעד טימ ןבָאה ןַאד

 טנייה ךָאנ .ןפורסיוא עשידייײטנַא קידנכַאמ ,רענעפ עלַאנָאיצַאנ

 ןוא רעזייה ערעייא ;ןרעיוא עניימ ןיא ייז ןופ רענייא טגנילק

 רעדייל .(עצילוא עשַאנ -- עצינעימַאק עשַאו) ןסַאג ערעזדנוא

 .ערעייז ןעוועג ןענעז ןסַאג יד --

 -איצַאס עשיליוּפ יד וליפא טָאה ןטייצ עקיזָאד יד ןיא

 טעטירַאלוּפָאּפ ריא ןרילרַאפ וצ ארומ סיוא ײטרַאּפ עשיטסיל

 ןוא "דנוב , ןטימ ןלַאװ-ןטַארטַאטש יד וצ ןייג טלָאוװעג טשינ

 -פיוא טָאר-טָאטש רעד טָאה טלָאמעד ."ןויצ ילעוּפ עקניל , יד

 -ָאיצַאנ א ןרָאװענ זיא רע ןוא ,"רעטיור , ַא ןייז וצ טרעהעג

 סעידיסבוס עלַא טפַאשענּפָא טָאה ןעמ .,רעשיליוּפ-שיטסילַאנ

 רעקידרעירפ רעד ןופ טלייטענוצ סעיצוטיטסניא עשידיי רַאפ

 רעד ןופ טנָאזעגּפָא ךיוא טָאה ןעמ .,גנוטלַאוװרַאפ - טָאטש

 טַאר-טָאטש רעקידרעירפ רעד רעכלעוו ,ןדיי עכעלטע יד טעברַא

 .טקיטפעשַאב טָאה

 ִצ
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 עשיליוּפ-ךיימעגלַא יד ךיוא ןוא ןשינעעשעג-טלעוו יד

 ןשיטילָאּפ םעד ףיוא סולפנייא ןא טַאהעג ךעלדנעטשרַאפ ןבָאה

 .שזדָאֿל ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא

 רָאי ןיא טייקיגנעהּפָאמוא ריא ןעמוקַאב טָאה ןליוּפ ןעוו

 רעכלעוו ,טַאטקַארט ַא ןביירשרעטנוא טזומעג יז טָאה ,8

 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער סָאד טריטנַארַאג טָאה

 רָאנ ,ןדיי ןנעוו טשינ טלדנַאהעג ,ךיז טייטשראפ ,ךיז טָאה ָאד

 עסיורג ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד ןוא רעניַארקוא ,ןסור ןנעוו

 ןוא חרזמ יד ןיא טּפיוהרעביא ,ןלױּפ ןיא טניווועג ןסַאמ

 .דנַאל ןופ ןטיבעג-ברעמ

 -ַאֹּפ יד רעבָא ,דנַאל קידרעקלעפ-ליפ א ןעוועג ןזיא ןליױוּפ

 ןעוו .ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ טקַאפ םעד טימ ןבָאה ןקַאיל

 טָאה 1929 רָאי ןיא ,םייס ןשיליוּפ ןטייווצ םוצ ןלאוו יד ברע

 עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ,עיצַאנידרָא-לַאװ עיינ א טריפעגנייא ןעמ

 -רעד וליִפֹא ןיא ,טָארדַאב טליפרעד ךיז ןבָאה ןטייהעדנימ

 -נימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קָאלב ןופ דנַאטשפיוא ןַא וצ ןעגנַאג

 .ערעדנַא ןוא ןדיי ,ןשטייד ,ןסורסייוו ,רעניארקוא ,ןטייהרעד

 עלַאנַאיצאנ ןופ קָאלב רעד טָאה שזדָאל ןופ חטש ןפיוא ךיוא

 ףיוא ןוא ןטַאדידנַאק ענענייא טלעטשעגסיורא ןטייהרעדנימ

 -וקַאב קָאלב רעד טָאה ,ןטַאדנַאמ 7 ןופ לָאצ רעניימעגנלַא רעד

 -סיניוצ) ןדיי יד ראפ ייז ןופ רענייא --- ןטַאדנַאמ ייווצ ןעמ

 ןעוועג זיא סָאד .ןשטייד יד ראפ --- רעטייווצ רעד ןוא (רעשיט

 עכלעוו ,טעברַאנעמַאזוצ רעשטייד-שידיי ןופ טָאטלוזער רעד

 טָאה טפיג רעשיצַאנ רעד זיב ,ןרָאי ייר א ןטלַאהעגנָא טָאה

 -לעפַאב עשטייד יד טשרעהַאב טָאה ןוא ,שזדָאל טכיירגרעד

 .שזדָאל ןופ גנורעק

 -ננעלעג יד ןבענעג ןבָאה טַארטַאטש רעדָא םייס םוצ ןלַאװ

 טָאה ײטרַאּפ עשידיי עדעי .חוכ םעד ןריטסעפינַאמ וצ טייה

 -לַאװו יד .ןטַאטלוזער עטסעב יד ןכיירגרעד וצ טימאב ךיז

 -רָאפ ןענעז סע .עוויסנעטניא ןַא רעייז ןעוועג זיא עיצַאטיגַא

 ןוא ,לַאזטרעצנָאק ןיא ןענניטימ-לאו לָאצ א ןָא ןעמוקעג

 טקעדרַאפ ןרָאװעג ןיא טָאטש יד .ןלַאז ערענעלק ןיא ךיוא

 -ַאלּפ יד .ןעגנוזָאל-לַאװ ןוא ןטַאקַאלּפ עקיטרַאנדישרַאפ טימ

 רעד ייב ןוא ,טכַאנייב ךעלכַאזטּפיוה טּפעלקעג ןעמ טָאה ןטאק

 -ַאלּפ יד ןסירעגּפָארַא זייוונטייצ ךיוא ןעמ טָאה טייהנגעלעג

 .רענגעק ןופ ןטאק

 טליּפשעג ןבָאה עיצַאטינַא-לאו רעד ןיא ?ָאר עקיטכיוו א

 .ןעגנוטייצ-נָאט יד

 ,ןזַאפ ענעדישרַאפ ןעגנַאנעגכרוד זיא עסערּפ עשידיי יד

 עלַאקָאל ייווצ יו רעקינייוו טשינ ןעוועג דימת ןענעז סע רעבָא

 רעשזרָאל, ןעוועג סע ןענעז ןרָאי עטצעל יד ןיא .,ןעננוטייצ

 לָאר ענעעזעגנָא ןַא ."טַאלבסקלָאפ רעיינ , ןוא ?טַאלבעגַאט

 -נוטייצ-טּפיוה ייווצ .עסערּפ עשיליוּפ יד ןעמונראפ ךיוא טָאה

 סָאלג, ןוא 'ַאקילבוּפער, ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןעג

 -לעטַאב רעשידיי רעד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה "יננַארָאּפ

 -עייל טייהרעמ יד ןוא ןרָאטקאדער יד ,רעמיטנגייא יד .גנורעק

 זיא טייצ עצרוק ַא .ןדיי ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ יד ןופ רענ

 ײוּפ רעד ןיא גנוטייצ עשידיי א ןענישרעד שזדָאל ןיא וליפא

 "קַארַאכ רעד ."עננעשזדָאצ ישטשָאמָארַאיװ, :ךארּפש רעשיל

 -ראפ קרַאטש .שיטסינויצדָארּפ ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רעט

 יו ןעננוטייצ עלארטנעצ יד ןעוועג שזדָאל ןיא ןענעז טיירּפש

 ,"גנוטייצ-רעטעברַא , ,"גנוטייצסקלָאפ, ,"טנעמָאמ , ,"טנייה,
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 -ּפִא ןבָאה ןעגנוטייצ יד .?דנַאלגעשּפ שַאנ, ןוא ?טַאלביגָאט,
 .ןריי ייב ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןופ גנוניימ יד טלגיּפשעג

 -נברַאפ רעייז ןעוועג זיא שזדָאל ןיא ןבעל עשיטילָאּפ סָאד
 ןוא ןשינָאלָאעדיא ןצנַאג םעד ןעמונעגמורא טָאה סע .ךייר
 רעשידיי רעד ןיא טריטנעזערּפער ,םורטקעּפס ןשיטַאמַארגָארּפ
 :סעיניל-לייטעצ ייוצ ןעוועג ןענעז ָאד ךיוא .טפַאשלעזענ
 רעשיטילָאּפ-לַאיצַאס רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה ,ענייא

 ןעוועג זיא ,רעטייוצ רעד ןופ ןייטש-ריבורּפ רעד ;עירעטירק
 סע ביוא .סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ יד וצ גנואיצַאב יד --

 ןיא ןעוועג ןענעז -- עיניל-דיישעצ רעטצעל רעד ןגעוו טייג

 בָאה ךיא רעכלעוו ןגעוו) עיצַאזינַאנרָא עשיטסינויצ יד שזדָאל

 .ןּפורנ עשיטסינויצ ערעדנַא ייר ַא ןוא (טנַאמרעד רעירפ ןיוש

 -ומָאק עשידיי יד ןעוועג ןענעז טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 ."הדונא , יד ןוא ןטסיקלָאפ ,ןטסידנוב ,ןטסינ

 ןעוועג זיא גנולײטרעדנַאנרַאפ עלַאיצָאס-שיטילָאּפ יד ךיוא

 יד) ןעיײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןעוועג ןענעז טייז ןייא ןופ ;רָאלק

 רעד ןופ ןוא (?ןויצ-ילעוּפ , ,"דנוב, ,ײטרַאּפמָאק עלַאגעלמוא

 -לָאפ ,ןּפורג עשיטסינויצ עכעלרעגריבניילק יד :טייז רעטייווצ

 .עיסקָאדָאטרָא ןוא ןטסיק

 -ערטש עֶלַא יד נו ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןייא ןעוועג זיא סע

 יד ןעוועג ןענעז סָאד ,ןעמוקעננעמאזוצ ךיז ןענעז ןעגנומ

 ףיוא ןטלָאּפשעג 1922 ראי ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןויצ ילעוּפ

 טריטיווַארג טָאה ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ."עטכער , ןוא "עקניל,

 -טּפיוה ריא ןוא םזילַאקידַאר ןשיטילָאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 רעסיוא ןעוועג ןענעז ייז .ףמַאקנסַאלק -- ןעוועג זיא טעברַא

 ,עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעוולַא רעד ןופ םַאר רעד

 -טסבלעז טייקיטעט לארשי-ץראדָארּפ יד טריפעג רעבירעד ןוא

 .1948 רֶאי ןזיב קידנעטש

 -ַאכ-ןסַאלק םעד קידנטלַאהנייא ,ןויצ-ילעוּפ עטכער יד

 ןעמונעג קיטייצכיילג טָאה ,ײטרַאּפ-רעטעברַא ןַא ןופ רעטקַאר

 רעד ןופ טייקיטעט רעניימעגלַא רעד ןיא ?ייטנָא ןויטקַא ןַא

 ןופ ןלַאװ יד וצ :?יּפשייב םוצ יװ ,גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ

 טקינייאראפ ךיז יז טָאה 1929 רָאי ןיא .סערגנָאס ןשיטסינויצ

 ,טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה חוכ ריא ןוא -- "ןויצ יריעצ , טימ

 -ַאטסירקסיוא ךיז ןבָאה ןסולפנייא-ןרעפס עשיטילָאּפ יד

 ,הליהק ,טַארטָאטש ,םייס םוצ ןלַאװ ןופ טייצ רעד ןיא טריזיל

 -טריוו רעדָא ןענייארַאפ טימ ןריפוצנָא ןלַאװ תעשב וליפַא

 .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאש

 עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד זיולב זיא ,ןלַאװ-םייס ייב

 יּפורג עשיטסינויצ ערעדנַא ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ)

 -יסח רעדנַאסקעלַא יד יװ ,עיסקָאדָאטרָא רעקיסעמ ןוא ןעגנור

 .ןטַאטוּפעד ןריפוצכרוד חוכב ןעוועג ,"הדוגא יד ןוא (םיד

 ,טַאטוּפעד ןייק ןריפוצכוד חוכב ןעוועג טשינ זיא "דנוב , רעד

 -ָארּפ יד ןיא ןלַאװ ייב ךיוא ןוא ןלַאװ-טַארטַאטש ייב שטָאכ

 עקינייא .קלָאפרעד סיורג טַאהעג רע טָאה ןענייראפ עלענַאיסעפ

 ןופ --- ערעדנַא ,"דנוב , ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענעז ןענייראפ

 -םירחוס יד ןשרעהַאב ראפ ףפמַאק רעד .,ןויצ ילעוּפ עקניל יד

 יד ןשיװצ ןרָאװעג טריפעג זיא ,ןעניירַאפ רעקרעװטנַאה ןוא

 ."הדונא , ןוא ןטסיקלָאפ ,ןטסינויצ

 ,"הרונא, ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג זיא הליהק עשידיי יד
 רעטייװצ רעד ברע ,הפוקת רעטצעל רעד ןיא טּפיוהרעביא
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 טעברַאעגטימ ושיטקַא טָאה "הדונא יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 ןפַאשעג גנוגעװוַאב ַא) "עיצַאנַאס , עּפורג-גנוריגער רעד טימ

 -עביא ןָא טָאה עכלעוו ,(1926 רָאי ןיא שטוּפ-יקסדוסליּפ ןכָאנ

 .גירק ןופ ךורבסיוא ןזיב ןלױּפ טימ טרינער סייר

 טַאהעג טָאה שזדָאל ןופ עיצאזינַאנרֶא עשיטסינויצ יר

 ןרָאװעג ןיב ךיא ןעו ,טייצ רעד ןיא .עיצידַארט עכייר ַא

 -רַאפ ייר ַא טלעפעג ןיוש ןבָאה ,ינוריעה דעו ןופ דילנטימ א

 ,טיובעג עיצַאזינַאגרֶא יד ןבָאה עכלעוו ,רעוט עלופטסניד

 ענעבעגעגרעביא עטלַא ןבילבעג ןגעווטסעדנופ ךָאנ ןענעז סע

 .רד ןענַאטשעג ןיא עיצַאזינַאנרֶא רעד ןופ ץיּפש ןיא .רעוט

 -רעד ןוא רעטוג ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ .טַאלבנעזָאר ישזעי

 ןוא קיטקַארּפ יד ןפרָאװרַאפ רע טָאה ,רעטקָאד רעכיירנלַאפ

 -לעזעג טעמדיוועג ךיז

 ןוא טעברא רעכעלטפַאש

 טשינ ןיא רע .קיטיִלאּפ

 -יורָאפ רעד ןעווענ רָאנ

 "יטסינויצ רעד ןופ רעצ

 רָאנ ,עיצַאזינַאגרֶא רעש

 רעקירָאיגנַאל .ַא ךיוא

 -טַאר א ;טַאטוּפעד-םייס

 -טָאטש רעשזדָאל ןיא ןַאמ
 -ָאד ַא) ןַאמטַאר ַא ;טַאר

 רעשידיי רעד ןיא (רעז

 רעכעלדימרעדמוא ;הליהק

 ."רוסיה ןרק , ןופ רעוט

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע

 רעשזרָאל ןופ רָאטקעריד

 זיא סָאװ ,קנַאב-ןטיזָאּפעד

 ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג

 רע .םירחוס עשידיי יד

 ןייק ןעוועג טשינ זיא

 -עגסיוא ןַא רעבָא רַאפרעד ,רעדייר-ןייש רעדָא רעקיטערָאעט

 טָאה רע .רעקיטילָאּפ רעכעלרע ןוא רָאטַאזינַאנרָא רעטנכייצ

 -םייס סלַא טַאדנַאמ ןייז ןרינגיזער ןופ טלקאוועג טשינ ךיז

 -- ןגירק טנַאקעג ךעלניישרַאו טלָאװ רע ןכלעוו ,טַאטוּפעד

 -יטילָאּפשיאעריא עסיוועג ףיוא ןעוועג םיכסמ טלָאװ רע ןעוו

 ."עיצַאנַאס , רעד טימ קידנטעברַאטימ ,סעיסעצנַאק עש

 לעטשנעמאזוצ ןייז ןיא טַאהעג טָאה יניריעה דעו רעד

 -גנַאל) רענוא והיעשי יו ,ןשטנעמ עלופטרעוו ייר עצנַאג ַא

 .שזניא ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןופ רָאטקאדער רעקירָאי

 ,(טַארטַאטש ןיא ןַאמטַאר רעקירָאיגנַאפ) רעקשַארּפ ןושרג

 -רַאמ .ּפ ,ןיווטיִל יבצ ,(רענדער רעטנכייצעגסיוא) ןָאמעֶל השמ

 ייר א ךָאנ ןעװעג ןענעז סע .(תמיק-ןרק ןופ רעוט א) וועכ

 רַאפ ןבעגעגּפָא ןבעל ןצנַאג רעייז ןבָאה עכלעוו ,רעוט ערעטלע

 וועל ?אומש ,ןאטנעוועל ןמלק יו גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד

 -רעד טייצ רעד טימ ןענעז ןרדַאק עטלַא יד .ערעדנַא ןוא

 טַאקָאװדַא ,שוַארק .רד יו ,רעוט עננוי טימ ןרָאװעג טצנעג

 .ערעדנַא ןוא ןַאמרעמיצ .וודַא ,ךוַארטש

 ןיא עיצאזינַאנרא רעשיטסינויצ רעד ןֹופ רַאטערקעס רעד

 .ףפָאקטָאר .ַא רעטערטרַאפ ןייז ןוא ,ָאריּפַאש רשא ןעווענ

 טימ לופ ,"קַאוװטיל , רענעפורעג יוזא רעד ןעוועג זיא ָאריּפַאש

 -ָאֹּב רעטינעג ַא ןוא רָאטַאזינַאנרָא רעטונ א ,טנעמטַארעּפמעט

 ןופ לַאקָאל ןיא ךיז טָאה ,ןטייקיאעפ ענייז קנאד א .רעקיטיל

 טַאלבנעזָאר (ירוא) ישזעי ר"ד

 ןבעל עשיטילַאּפ עצנַאג סָאד טרירטנעצנָאק עיצַאזינַאגרָא רעד

 ךיז ןבָאה לַאקָאל םעד ןיא .גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ

 .רוסיח-ןרק ןוא תמיק-ןרק ןופ ןעָארויב יד ןעניפעג ךיוא

 ינַאגרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמַאו יד ןיא ,שיטילָאּפ

 עשיטסינויצ ענעדישרַאפ טלייטעגסיוא רעכַאנ ךיז ןבָאה עיצַאז

 .ןעגנוריּפורג

 ,עיצקַארפ עשיטסינָאיזיער יד ןענַאטשטנַא זיא סע

 ,ייטראּפ עקידנעטשטסבלעז א ןפַאשעג רעטעּפש טָאה עכלעוו

 .ןירעּפלע .שזניא ןענַאטשעג זיא סע רעכלעוו ןופ ץיּפש ןיא

 ןיא טלקיװטנַא קרַאטש ךיז טָאה ײטרַאּפ עשיטסינָאיזיוװער יד

 -טנגוי א :ןגייוצ עריא טַאהענ טָאה יז .ןרָאי רעקיסיירד יד

 -בלַאה ַא ,"רודלּפמורט תיב , ןעמָאנ ןרעטנוא ,עיצַאזינַאגרָא

 טָאה ײטרַאּפ יד ךיוא ."?ייחה תירב , :עּפורג עשירעטילימ

 ןופ ןטערטסיורא ןכָאנ ,גנוטלַאּפש ןייק ןטימעגסיוא טשינ

 יד ןפַאשעג שזדָאל ןיא ךיז טָאה ןַאד .סערגנָאק ןשיטסינויצ

 ,"ײטרַאּפ טאטשנעדוי ,

 ןּפורג יד ןשיווצ ןפמַאק עשיטילָאּפ יד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןַא שזרָאל ןיא ןענַאשטנַא זיא "תונבל תע , ןוא "רמשמה לע;

 טציטשעג טָאה עכלעוו ,ןלַאקידַאר-ןטסינויצ :עיצַאזינַאנרָא

 ןשיוצ ,ףמַאק ןייז ןוא ןעמיובנירג קחצי ןופ קיטילָאּפ יד

 -ַאגרֶָא עקיזָאד יד .ץנעגַא עשידיי יד ןרימרָאפ ןנעק ,ערעדנַא

 ."היחתה, ןפורעגננָא ךיז טָאה עיצאזינ

 ,יקסווַאדיװ םייח ןעוועג ןיא ןרַאליפ עריא ןופ רענייא

 .ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןברק א רעטעּפש

 ,עיצַאזינַאנרֶא רעשיטסינויצ רעד ףיוא ךיז קידנציטש

 ,"ָאזיוו , עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ עשיטסינויצ יד קיטעט ןעוועג זיא

 | .ץיּפש רעד ןיא קינזער הכלמ טימ

 -ַאגרֶא רעשיטסינויצ רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ רעגנע ןיא

 ןוא םייס םוצ ןלַאו ןופ טייצ רעד ןיא טּפיוהרעביא ,עיצַאזינ

 -ויצ עזעינילער ןופ ײטרַאּפ יד ןעוועג זיא ,טַארטַאטש םוצ

 ןעוועג ןענעז רעריפ ענעעזעגנָא עריא ."יחרזמ, -- ןטסינ

 היבוט ןוא ןַאמלעה השמ ,טַארטַאטש ןיא רענעמטַאר יד

 .רעלַאיב

 ,ןענעכער טנעקעג ןעמ טָאה ןטסינָאיזיװער ןוא "יחרזמ ,

 -ּפער ןעוועג ןענעז ןטסינויצ עקניל יד .ןטסינויצ עטכער יד יו

 .ןויצ ילעוּפ עטכער ןוא ?תודחאתה , ךרוד טריטנעזער

 .ײטרַאּפ עשיטילָאּפ עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא "תודחאתה ,

 עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה יז

 -תוברת יד ןיא ךארּפש עשיערבעה יד טציטשרעטנוא טָאה

 -גנַאל) גייוש .רד טימ רעוט ךס א טנָאמראפ טָאה יז .,ןלוש

 רעד ןיא רעװָאקַאטרַאט הירא .רד ןוא (ןַאמטַאר רעקירָאי

 טריטנעירָא ךיז טָאה יז שטָאכ ,ןויצ יִלעוּפ עטכער יד .,ץיּפש

 טימ טלעטשענרָאפ טשינ ךיוא טָאה ,סָאלק-רעטעברַא ןפיוא

 -ענ ןיא ץיּפש רעייז ןיא .חוכ ןשיטילָאּפ ,ןטסנרע ןייק ךיז

 יד טָאה ךָאד ןוא .,ןידְלָאג ןוא ןיוועל רעזייל ןענַאטש

 טליּפשעג (עטכער) ןויצ ילעוּפ יד רעמ ךָאנ ןוא ,"תודחאתה,

 ןסולפנייא ןנעו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,לָאר עטסנרע ןַא

 -וצ ,ןעײטרַאּפ ייווצ עקיזָאד יד .ןרעפס עשיטסינויצ יד ןיא

 -ַאזינאנרָא-טננוי ערעדנַא ןוא "ריעצה רמושה , ןטימ ןעמַאז

 ,"?ארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןופ עניל , יד ןפַאשענ ןבָאה סעיצ

 טַאהענ סערגנָאק ןשיטסינויצ םוצ ןלַאװ תעשב טָאה עכלעוו

 .גלָאפרער סיורג
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 ןבָאה ןויצ יִלעוּפ עקניפ יד ןופ ןעננוריסערעטניארַאפ יד

 יד .ףמאק-ןסָאלק ןופ טנעמָאמ ןפיוא רעמ טרירטנעצנָאק ךיז

 ןיא עציטש עקידנטיידַאב א טאהעג סָאה  ײטרַאּפ עקיזָאד

 ןריפוצכרוד ןזיװַאב דימת טָאה ןוא ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי

 -ַאפ עכעלטע .טַארטַאטש רעשזרָאל ןיא רענעמטַאר עכעלטע
 -- ?לשמל) סולפנייא רעייז רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז ןענייר

 ןבָאה רעוט עטנַאקַאב רעמ עריא וצ .,(ןייראפ רעשיילפ רעד

 -נעלָאה הירא ,ןַאמלעדע .מ ,(קעטעימ) דנַארב םייח :טרעהעג

 ןויצ יִלעוּפ עקניל יד .ןַאמפיש .? ר"ד ,ָאריּפַאש ךורב ,יקסרעד

 רעשזדָאל רעד, ,גנוטייצנכָאװ עשידיי א ןבענעגסיורא ןבָאה

 .לושדװָאכָארָאב נ"א לוש עשיריי א ןטלאהעגסיוא ,"רעטעברַא

 קעטָאילביב ַא ,ויטַארעּפָאָאק םענענייא ןַא טָאהעג ןבָאה ייז

 -יטעט עקידעבעל א טריפעג ?לכב ןוא ןוא ווָאכָארָאב ןופ נ"א

 .טיבעג ןלערוטלוק ןוא ןשיטילַאּפ ןפיוא טייק

 ,"טננוי; ןסייהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא - טנגוי רעייז

 ןרָאי יד ןיא טשרע ,"ןרעטש , עיצַאזינַאנרָא-טרַאּפס יד ןוא

 טלעג ןעלמַאז ןביוהעגנָא ןויצ יִלעוּפ עקניל יד ןבָאה 9

 -עגלייטנָא ןוא דוסיח ןרק ןוא תמיק-ןרק ןופ ןדנָאפ יד ראפ

 .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןיא ןעמונ

 טַאהעג ןבָאה "דנוב , רעד ןוא ןויצ ילעוּפ עקניל יד שטָאכ

 -עג ןטלעז ןנעווטסעדנופ זיא ,ןסערעטניא-ןסַָאלק עמַאזניימעג

 -ייא .ןעײטרַאּפ ייווצ יד ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ א וצ ןעמוס

 טנָארּפ רעטקינייארַאפ רעד ןעוועג זיא ןעמַאנסיוא יד ןופ ענ

 ןעו ,1988 רָאי ןיא טַארטַאטש רעשזרָאל ןופ ןלַאװ יד וצ

 .ןליפ טזָאלעג קרַאטש ךיז ןבָאה ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד

 -ַאנרֶא עקרַאטש ַא שזרָאל ןיא טָאהענ טָאה "דנוב , רעד

 יד ןופ עזַאב יד יוװ ,עזַאב עכעלטפַאשלעזעג ןייז  .עיצַאזינ

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוװעג זיא -- ןויצ ילעוּפ עקניל

 טָאה סָאװ ,טפַאשרענגעק יד ךיז טמענ ןופרעד ןוא ,סָאלק

 .ןעײטרַאּפ יד ןשיווצ טשרעהעג

 "רנוב, רעד זיא קיסעמלָאצ

 ײטרַאּפ עטסקרַאטש יד ןעוועג

 -רַאּפ-רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ

 -- םעד ץָארט -- רעבָא ,ןעייט

 ןעגנולעג טשינ לָאמנייק םיא ןזיא

 ןיא טָאטוּפעד ַא ןריפוצניירַא

 -טַארטַאטש יד ייב .ןיירַא םייס

 טייצ ןופ "דנוב , רעד טָאה ,ןלַאװ

 ןענעכייצראפ וצ טַאהעג טייצ וצ

 ירד טגָאמרַאפ טפָא ןוא ןגלָאפרעד

 -עמטַאר עשיריי עּפורג עטסערג

 -ידנוב עטסנעעזעגנָא יד וצ .רענ

 -עג ןבָאה שזדָאל ןיא רעוט עש

 -ָאגרַאמ ר"ד ,ןַאמלימ לאומש ,ןייטשנעטכיל ?לארשי :טרעה

 -נעגרָאמ ףסוי ,יקסנַאנזָאּפ בייל-םייח ,םיובלעגיז רוטרַא ,סיל

 .רענכייא עזָאר ןוא רעלַאט

 -ַאב ןוא רערעלוּפָאּפ א ןעוועג זיא ןייטשנעטכיל ?ארשי

 טימ ךיז רע טָאה ,רערעל ַא --  ךַאפ ןופ .,רעוט רעטביל

 .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא רעפייא

 עטסינייארַאפ יד ןיא ,1983 רָאי ןיא ןברָאטשענ זיא רע

 -"ָאשיצ, יד ראפ עיצקַא-למַאז ַא טריפענ טָאה רע ּוװ ,ןטַאטש

 רעשידיי רעד ןיא .טריפעג ,ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו) ןלוש

 ןייק טכַארבעגקירוצ ןעמ טָאה רעּפרעק ןטיוט םעד .(ךַארּפש

 רענכייא עזָאר

 ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,גוצ-היוופ רעד ןוא ,שזדָאל

 עטסערג יד ןופ רענייא ןעװעג זיא ,ףיױהנַאב-קירבַאפ

 .שזרָאל ןיא ןנוצ-היוול

 -רַאמ רעדנַאסקעלַא ר"ד

 -ענ ןרָאי ייר ַא זיא סילָאג

 -טָאטש ןיא קינװַאל ןעוו

 ןופ רעוט ַא יװ .טַאר

 םיא ןעמ טָאה ,"דנוב

 יד יו דלַאב טריטסערש

 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד

 רעד םיא ןוא ,שזדָאל

 ,טעדרָאמ
 -רַא) םיובלעגיז לאומש

 ןעגנַאנַאב ןיא ,(רוט

 -נָאל ןיא דרָאמטסבלעז

 --- 1949 רָאי ןיא --- ןָאד
 רעד ןגעק טסעטָארּפ סלַא
 רעד ןופ טייקיטליגכיילג
 יד ןופ לרוג םוצ טלעוו

 .ןלוּפ ןיא ןריי
 עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ יד

 ןעועג זיא "דנוב, ןופ
 רעטעברַא עשידיי) "פַאי,

 רענכייא עזָאר טימ (יורפ

 ,ץיּפש רעד ןיא

 ."ןרעטשנגרָאמ , :ןסייהעג טָאה בולק-טרָאּפס רעשידנוב רעד

 ."םיקס, עיצַאזינַאנרָא-רעדניק יד ןוא "טפנוקוצ , -- טנגוי יד

 רעכלעוו ,"עניל-רוטלוק , יד ןעוועג זיא רעלוּפָאּפ רעייז

 ענילירוטלוק יד .1998 רֶאי ןיא טעדנירגעג טָאה "דנוב , רעד

 -ראפ טָאה יז ;טעברַא עשירעיצרעד-רוטלוק א טריפעג טָאה

 .זיירק ןשיטַאמַארד ַא טנָאמ

 ןעועג ןזיא שזדָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינומַאק יד

 רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ סולפנייא ריא רעבָא ,לַאגעלמוא

 קידנטערטסיורא ,1928 רָאי ןיא .רעקידוװעעזנָא ןַא ןעוועג זיא

 -כרוד ןזיווַאב ןטסינומָאק יד ןבָאה ,ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא

 עסיוועג ןיא .םייס םוצ ןטַאטוּפעד 2 שזדָאל ןיא ןריפוצ

 ערעדנַא ראפ טמיטשעגנ ןטסינומָאק עשידיי יד ןבָאה ןדָאירעּפ

 רעטלסּפענ רעד ראפ -- וויטַארטסנַאמעד רעדָא ,ןעגנוריּפורג

 ,עטסיל

 ,עיסקָאדָאטרָא יד ןענַאטשעג זיא טייז רעדנַא רעד ןופ

 ןעוועג זיא סולפנייא רעייז ."הדונא, יד -- טּפיוהרעביא

 ןעוו --- ,טינשַּפָא-טייצ םעד ןיא טּפיוהרעביא ,רעדנטיידאב א

 רעד ."עיצַאנַאס, יד ןעמוקעג ןיא ןלוּפ ןיא טכַאמ רעד וצ

 -לעוװ ,גרעבצנימ ?בייל "הדוגא , רעד ןופ רעריפ רעטסטנַאקַאב

 ןעמוקאב וצ ןזיװַאב קיטילָאּפ רעקיביגכָאנ ןייז טימ טָאה רעכ

 ךיוא רע טָאה ערעדנַא ןשיװצ ,ײטרַאּפ ןייז רַאפ סעיסעצנָאק

 רעד ףיוא קידנעייז ,םייס םוצ טַאדנַאמ-ןטַאטוּפעד א ןעמוקַאב

 .עטסיל-סגנוריגער

 -ָאַּפָא עשיליוּפ יד ןופ ןרָאװענ טריטָאקיַאב ןענעז ןלאוו יד

 ןופ עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ;ןעײטרַאּפ עלענָאיציז

 .ןעייטראּפ רעטעברא עשידיי יד ןוא ,שזדָאל

 רעד ןיא טָאהעג "הדונא , יד טָאה סולפנייא ןקרַאטש א

 .לָאּפָאנָאמ םעד טַאהעג שיטקַאפ ןבָאה ייז ּוװ ,הליהס רעשידיי

 ןיימשנעטכיל לארשי
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 ןּפורג עזעינילער-טשינ יד ?ייו ,םעד קנַאדַא ערעדנַא ןשיווצ

 ןייק ןזיוועגסיורא טשינ ןבָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ןוא ,הליהק רעד ןופ טייקיטעט רעד ראפ סערעטניא ןסיורג

 .עלַאמינימ א ןעוועגנ ןזיא ןּפורנ יד ןופ גנוקילײטַאב-לַאוו יד

 רעקירָאיגנַאיל :ןעוועג ןענעז "הדונא , רעד ןופ רעוט עטנַאקַאב

 -וװַאלסידיִאװו ףסוי ןוא השמ ,ןאמרעב קחצי ?איחי רעציזרַאפ

 .יקצַאװילּפ ןוא רענרעב ,יקס

 .עכעלטייהנייא ןייק ןעוועג טשינ ןיא עיסקָאדָאטרָא יד

 רעדנַאסקעלַא  ,לשמל יוװ ,ןּפורנ ןעוועג ריא ןשיווצ ןענעז סע

 רעשיטסינויצ רעד טימ טעברַאעגטימ ןבָאה עכלעוו ,"םיריסח

 .טַארטַאטש רעדָא ,םייס םוצ ןלַאװ תעשב עיצַאזינַאגרָא

 :ןעוועג ןענעז םידיסח רעדנַאסקעלַא יד ןופ רעוט עקיטכיוו

 ,סור ךענעה ןוא גרעבסגינעק .מ .א

 -לָאפ יד ןעוועג ןענעז ײטרַאּפ עשיטסינויצ-טשינ ,עניילק ַא

 ,רעקרעװטנַאה יד ןעוועג ןענעז ײטרַאּפ רעד ןופ עזַאב יד .ןטסיק

 יד טרירוקנָאק ךיז ןשיווצ ןבָאה ןדָאב ןקיזָאד םעד ףיוא ןוא

 .ןּפורג עשיטסינויצ יד ןוא ןטסיקלָאפ

 ןעמוקעג זיא ןליוּפ ןיא טכַאמ רעד וצ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ןופ ןצנעדנעט ןזיוועגסיורא ןטסיקלָאפ יד ןבָאה ,"עיצַאנַאס , יד

 -עגטימ הליהק רעד ןיא ןבָאה ןוא ,קיטילָאּפ רעייז ןכַאמטימ

 ןענעז ןטסיקלָאפ יד ןופ ץיּפש ןיא ."הדוגא , רעד טימ טעברַא

 יו ,קילשרעה ןוא ןַאמצייו ףסוי ;ןטַאקָאװדַא יד ןענַאטשעג

 -רַאפ ַא ןעוועג זיא ןַאמצייו ףסוי .יקסשירעבלאב ?דנעמ ךיוא

 טָאה ײטרַאּפ ןייז ןופ עזַאב יד רעבָא ,רעקיטילָאּפ רעקימענ

 .ןרעסַאו עטיירב ןיא ןעמיווש וצ טביולרעד טשינ םיא

 ִּצ

 .שודֲאֹל עשידיי סָאד טריטסיזקע טָאה רָאי 100 רעביא

 ןופ טייצ רעד ןיא ןלַאפעגסיוא ןענעז רָאי 21 עטצעל עריא

 ענעביוהרעד ןרָאי סע ןענעז ןעוועג .טייקיגנעהּפָאמוא סנלױּפ

 -רַאפ ןוא טילבעצ ךיז טָאה טייז ןייא ןופ .עטנקלָאװרַאפ ןוא

 -וטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזענ ,עשיטילָאּפ סָאד ןסקָאװעגרעדנַאנ

 ךָאנ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןבעל עלער

 טפנוקוצ רעד ףיוא ןעגנונעפָאה עסיורג ןופ עזַאפ רעטשרע רעד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ,טייהכיילג רעקיסעמשינטלעהרַאֿפ ןוא

 לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ןדיי וצ גוצַאב ןיא קורד רעשימָאנָאקע ןוא

 ןיא ןדיי ןעלדנַאװרַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה ןעמ .רערעווש

 ןבָאה ןעגנואימַאב עקיזָאד יד .הגרדמ רעטייווצ רעד ןופ רעגריב

 -ַאב רעשידיי רעד דצמ דנַאטשרעדי ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןזיא דנאטשרעדיוו רעד .גנורעקלעפ

 רעד .ןטַארטַאטש יד ןיא ןוא םייס ןיא ףמַאק ןשיטילָאּפ ןיא

 ןוא טעטירַאדילָאס ןייז טימ טריגַאער טָאה סָאלק-רעטעברַא

 עסיורג א טליּפשעג טָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא .ןקיירטש טימ

 -םייס רעקירָאיגנַאל ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ רעריפ רעד לָאר

 ---  ׁשזדָאל ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,טַאטוּפעד

 ןטירטסיורא ענייז ןוא שזדָאל ןייק ןעמוק ןייז .םיובנירג קחצי

 -לעפַאב רעשידיי רעד טריזירטקעלע ןבָאה -- ןעגניטימ ףיוא

 .טכער ראפ ףמַאק םוצ טקעוװעגנ ןבָאה ןוא גנורעק

 -פעפַאב רעשידיי רעד יבנל עיצַאנימירקסיד עשיטילָאּפ יד

 -נוז ןגעוו ץעזעג א ןריפנייא ךרוד ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנורעק

 ןטַאטשרַאװ ןופ םיטַאבעלַאב ןוא םירחוס .ןרדגנַאװצ רעקידקיט

 ןופ ךיז ןגָאזּפָא :םעלבָארּפ ןרעוש א ראפ ןענַאטשעג ןענעז
 ?ףמַאק ןשימָאנָאקע ןיא ןייגרעטנוא רעדָא ,תבש ןטלַאהפיוא

 -עלטנפע רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד טימ ךיז קידנענעכער

 עטלוב טריפעננייא טשינ ןלױּפ ןיא ןעמ טָאה גנוניימ רעכ

 רעווש ןעמ טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא רעבָא ,ןצעזעג עשידיי-יטנַא

 ןעוועג רַאבליפ ןיא לעיצעּפס .ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד טכַאמעג

 זָאלוּפורקס טָאה ןעמ .ןרעייטש ןופ טיבעג ןפיוא ,קורד רעד

 -ענעוו סיקסבארנ  ןקורדסיוא יד .,ןנעמרַאפ שידיי טריטיציל

 רעד ןופ לייט א ןרָאװעג ןענעז "הילע סיקסבַארג , ןוא "ךעל

 -נַאניפ ןעוועג ןזיא יקסבַארג ווַאלסידַאלוו .ךַארּפש-סננַאגמוא

 רעכלעוו ,גנוריגער רעשיקעדנע-שילוּפ רעד ןיא רעטסינימ

 ןעלטימ יד ןופ ענייא .םרָאפער-עטולַאװ יד טריפעגכרוד טָאה

 סעיצַאטיציל .ןרעייטש ןופ ףיורש יד ןעיצראפ סָאד ןעוועג זיא

 ןוא ,גנונדרָא-גָאט רעד ףיוא ןעוועג ןענעז תובוח-רעייטש רַאפ

 טָאה ןפיוקראפ טנָאקעג טשינ טָאה'מ ןכלעוו ןגעמרַאפ םעד

 טָאה קורד רעקיזָאד רעד .ןדַאלקס עשיכולמ ןיא טלמַאזעגנ ןעמ

 .עניטסעלַאּפ ןייק עיצַארגימע עטקרַאטשרַאפ ַא ןפורעגסיורא

 לָאמַא סָאװ ןזיא ןלוש-לטימ ןופ ןטנעירוטיבַא --- ןדיי

 ךיוא ןוא ,ןלוש-ךיוה עשיליוּפ ןיא ןעמוקוצנָא ןרָאװעג רערעווש

 .ןעגנומענרעטנוא-ירטסודניא ןוא -סלדנאה ערעסערג ןיא

 -סיוא ןיא ןרידוטש ךרוד געווסיוא ןא ןענופעג טָאה טננוי יד

 רעייז טקידנעראפ טרָאד ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ךס א ןוא ,דנַאל

 רנַאל ןיא ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש ןענעז -- םוידוטש

 נו ,שזדָאל טרירעגנָא טקעריד טָאה טרּפ רעקיזָאד רעד .ןיירא

 .לוש-ךיוה ןייק ןעוועג טשינ אלימב זיא סע

 ,רנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןרעלטיה ןופ ןעמוק סָאד

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ ענַאל יד טרעגרערַאפ רעמ ךָאנ טָאה

 -יװָאש ןוא םזילַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד .ןליוּפ ןיא גנורעק

 .דנַאל סָאד טּפַאכעגמורא טָאה םזינ

 ןיא טריטסיזקע ןיוש ןּבָאה ךעלדנערעק עשיטימעסיטנַא

 זיא סַאלק-רעטעברַא רעשיליוּפ רעד .ןענינַאב ריא טניז ,שזדָאל

 -רעביא ,ןטסילַאטיּפַאק "עדמערפ , ןנעק טצעהעגפיוא ןרָאװעג

 עקרַאטש גונעג ייווצ טריטסיזקע ןבָאה שזדָאל ןיא .ןדיי טּפיוה

 (רעטעברַא ןופ ײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ) .ר.ּפ.נ :ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ

 ןבָאה עכלעוו ,(עיטַארקָאמעד עכעלטסירק) "סעקעדַאכ , ןוא

 -ראּפ עדייב ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןסולפנייאַאב וצ טימַאב ךיז

 ןשיטימעסיטנַא םענעכָארּפשעגסױא ןַא טָאהענ ןבָאה ןעייט

 ,ײטרַאּפ עכעלרעגריב א טריטסיזקע טָאה ייז ןבענ .רעטקַארַאכ

 טָאה עכלעוו ,(יײטרַאּפ-סקלָאפ עשיטארקָאמעד) "סעקעדנע,
 -לעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא גננוציטשרעטנוא עטיירב א טָאהעג

 רעמ ךיז טָאה ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז יד ןוא טכַאמ יד .טפַאש

 רעד וצ ןעמוקעג ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,טשיוטעג לָאמ

 .ןעײטרַאּפ עשיטימעסיטנַא טכַאמ

 טריגער טָאה עכלעו ,עּפורג יד ,"עיצַאנַאס , יד ךיוא

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טָאה ,1926 רָאי סָאד טניז ןליוּפ טימ

 עריא רַאפ םזילַאנָאיצַאנ ןשיליוּפ םעד ןצונוצסיוא טימאב ךיז

 -עגרעביא יז טָאה סָאמ רעסיורנ ַא ןיא ןוא ,ןליצ עשיטילָאּפ

 ןיא ..םארגָארּפ עשידיי-יטנַא ריא "סעקעדנע, יד ןופ ןעמונ

 רעד ןגעק טקעיִארּפץעזעג א ןגָארטעגניירא ןעמ טָאה םייס

 -ערּפ-"עיצַאנַאס , יד ןופ רענייא .הטיחש רעלאוטיר רעשידיי

 יבנל קיטילָאּפ עשיליוּפ עיינ יד טרילומרָאפ טָאה ןרעימ

 - ריי יד



 טי יי א 1 שא א עי טי א יע יי א יי בי ביג בא אר טיט 63 שודָאל שידיײ

 -ָאד יד .(םעשווָא) רעייז עטיב -- ףמַאק רעשימָאנָאקע,

 ןייק וצ טעװ גנוריגער יד זַא ,טיײידַאב טָאה גנורילומרָאפ עקיז
 ןיא סעיסערּפער עשימָאנָאקע רעבָא ,ןזָאלרעד טשינ ןעמָארגָאּפ
 .ןציטש יז טעװ ,ןדיי וצ גוצַאב

 ןיירא זיא ,ןדיי ןגעוו גנורילומרָאפ עשיטילָאּפ עקיזָאד יד

 ,"קיטילָאּפםעשוװַא , יד יו ,עטכישעג רעד ןיא

 םעד טשרעהאב סעקעדנע יד ןבָאה 1994 רָאי ןיא

 עיצקַארפ רעשיקעדנע רעד ןופ ץיּפש ןיא .טַארטָאטש רעשזדָאל

 טימעסיטנַא רעטמירַאב רעד ןענַאטשענ ןיא טַארטַאטש ןיא

 ןופ רעריפ רעקידרעטעּפש רעד ,יקסלַאװָאק שזעימישזַאק .וודַא

 םעד ןריפנייא ןריבורּפ סעקעדנע יד .ןלױּפ ןיא סעקעדנע יד

 גנורינער יד רעבָא ,טַארטָאטש ןיא ןדיי רַאפ ףארנַארַאּפ ןשירַא

 רעד זַא ,ארומ סיוא ,טַארטַאטש םעד ןזָאלעגנרעדנַאנרַאפ טָאה

 ,שזדָאל ןיא ןקרַאטשרַאפ ךיז טעוו סולפנייא רעשיקעדנע

 ךיז ןעמ טָאה ,ןלוש-ךיוה יד ןיא ,בַאטשסַאמדדנַאל ןיא

 עשיריי ןלַאפַאב זיא ןעמ ."קנעב-ַאטענ , ןריפוצנייא טימאב

 טרָאד ןוא ָאד .סנקעטש טימ ןגָאלשעג ייז ןוא ,ןטנעדוטס

 ,"ןסעצסקע , עשיריי-יטנַא ןעמוקעגרַאפ ןענעז

 יוװ) רעדָא ,ןעניפעג טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה עקידלוש יד
 טקירייטרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד טָאה ןעמ (קיטישּפ ןיא

 יד טיס ןעמאזוצ ,קנַאב-סגנוקידלושאב רעד ףיוא טצעזעג

 -עגכרוד שזדָאל ןיא ןבָאה ןטַאקָאװדַא עשיליוּפ יד .,רעלַאפנָא

 -ַאב ,ןעָארויבסטכירעג יד ןופ גנולײטרעדנַאנרַאפ ַא טריפ

 עשידיי טימ ןשימ וצ טשינ ךיז ידכ ,ןטַאקָאװדַא רַאפ טמיטש

 -ָאודַא ןופ ןדיי ןסילשסיוא ןצנַאגניא ליצ ןטימ .,ןטַאקָאװדַא

 -ץיטסוי רעד זַא ,ץעזעג ַא ןעמונעגנָא םייס רעד טָאה ,רוטַאק

 וצ ןוָאלוצוצ טכער עכעלסילשסיוא סָאד טָאה רעטסינימ

 -ענייב ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ לָאצ עטמיטשַאב ַא רוטַאקָאװדַא

 רעד זא ,ךעלדנעטשרַאפ .טַאקָאװדַא סלַא ןעמאזקע םעד טנייל

 -ניירא ןליופַאב ןוא ץעזעג םעד טצונעגסיוא טָאה רעטסינימ

 דיי רעקיצנייא ןייק וליפא ,ןטַאדידנַאק עשיליוּפ רָאנ ןביירשוצ

 .ןרָאװעג טזָאלרעד טשינ זיא

 סנעמעוו ,ןטסירוי עגנוי יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא

 ןבָאה עיצַאקילּפַא עכעלטכירעג ןופ ןוא ןרידוטש ןופ ןרָאי

 .ץעווינ ןיא ןייג טפרַאדעג

 -נוריּפורג .שיטַאּפַא ןרָאװעג ןיא טפַאשלעזענ עשידיי יד

 ןוא ןטנאטאבמָאק ,ןטסינָאיזיװער ,ןטסיקלָאפ ,הדונא יד יוװ ןעג

 -עסיטנַא םעד ןכַאװשוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא

 רעד ןופ .גנוריגער רעד טימ ןטעברַאטימ ךרוד סרוק ןשיטימ

 ןופ טכַארטעג ןדיי רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה ,טייז רעטייווצ

 ןעֶארויב יד טכוזַאב ןבָאה ןטנַארגימע עלעיצנעטָאּפ .עיצַארגימע

 ,טמַא-עניטסעלַאּפ ןוא ?סַאיַאה , ןופ

 -נעל םיל-רבעמ ןיא עזיוו א ןגירק וצ רעווש רעבָא זיא סע

 ןופ טצענערגַאב זיא עניטסעלַאּפ ןייק עיצַארגימע יד ןוא .רעד

 .רעדנעלגנע יד ךרוד טמיטשַאב ,עטָאװק ַא

 טָאה רעכלעו ,טנעדיצניא רעד זיא שיטסירעטקַאראכ

 רעשיטסַאיזוטנע ןופ עּפורנ א .1954 רָאי ןיא ךָאנ טריסַאּפ

 ףיוא עניטסעלַאּפ ןייק ןגירקוצניירא טימַאב ךיז ןבָאה טנגוי

 -נע םעד סיוא ןצונ ןטסירעפַא עכעלטע .ןפוא ןלַאנעלמוא ןַא

 עניטסעלַאּפ ןייק ןזָאל ךיז לָאז ןעמ ,ןענ'הצע ןוא םזַאיזוט

 זיא ,ןזיועגסיורא ךיז טָאה "ַאדנַאװ; ףיש יד .ףיש ַא ףיוא

 רעד ףיוא ןבילבעג ןענעז ןרישזַאסַאּפ עלַא .הברוח א רָאג

 טריטנעירָא ּפַאנק ךיז ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ יד .השבי

 ,עטכישעג רעצנַאג רעד ןופ טנורגרעטניה ןשיטילָאּפ םעד ןיא

 ערעפַא עלענימירק עכַאפנייא ןַא יו טלדנַאהַאב לַאפ םעד ןוא

 יד רָאנ טשינ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ וצ ןניוצעגוצ טָאה ןוא

 .ןרָאטַאזינַאגרָא עוויאנ יד ךיוא רָאנ ,ןטסירעפַא

 רעד רעמ ץלא ךיז טפרַאשרַאפ טייצ רעד ןופ ףיול ןטימ

 ןעוועטרילפ טמענ גנוריגער עשיליוּפ יד ,קורד רעשיטימעסיטנַא

 ןפלָאהענוצ ןליוּפ טָאה 1938 רֶָאי ןיא .דנַאלשטייד-רעלטיה טימ

 -ָאלסָאכעשט ןופ לייט א ןעמונראפ טָאה יז ןעוו ,דנַאלשטייד

 עכעלטע ןיוש רעבָא ."עיזלָאַאז , ;ןסייהעג טָאה סָאװ ,עיקַאװ

 סרעלטיה ןייז טעוו ןליוּפ ךיוא זא ,רָאלק טרעוו רעטעּפש םישדח

 גנוריגער עשיליוּפ יד ךיז טימאב טונימ רעטצעל רעד ןיא .ןברק

 .ןדיי יד ךיוא ,טפַאשלעזענ עצנַאג יד ךיז םורא ןעלמַאז וצ

 -טפול טיוב ןעמ ,המחלמ א וצ ןטיירג ךעלקריוו ךיז טמענ יז

 ,טָאלפ-טפול ןרַאפ ןעקנַאשעג ןביילק ןוא ,ןשינעטלעהַאב ףירגנֶא

 -נזייווסיורא ,לייטנָא ןויטקַא ןַא טעברַא רעד ןיא ןעמענ ןדיי

 רימ , .טעּפש וצ ןיוש זיא סע רעבָא .םזיטָאירטַאּפ רעייז קיד

 טרעכיזראפ ןבָאה -- ,"טיירג ןוא קרַאטש ,טקינייארַאפ ןענעז

 ןּפעלקסױא ןזָאלעג טָאה גנוריגנער יד עכלעוו ,ןטַאקַאלּפ יד

 ןיילא ךיז טָאה ןעמ .לטעטש ןוא טָאטש ןופ ןסַאנ יד רעביא

 ,טרַאנעגּפָא

 ,ןסירעצ ךעלרעניא ןוא ,ךאווש ןעוועג זיא ןליוּפ

 ךיס טָאה ,1989 רָאי ןופ רעבמעטּפעס ןטשרע םעד

 יד ןופ ףור רעד ,רעשזדָאל ערעדנַא עֶלַא יו ,טקעווענפיוא

 רימ .ףירגנָאטפול ַא ןגעק טנרָאװעג ןבָאה עכלעוו ,סענעריס

 ךָאנ סע ןליפ רימ רעבָא ,המחלמ זיא סע ןַא ,ןיוש ןסייוו

 -רָאפ ףרַאד סע ּוװ ,ןיירא טכירעג ןיא ךיא ייג ,דימת יו .טשינ

 עכעלטע ךָאנ רעבָא ,לַאמרָאנ ןָא ךיז טביוה רע .טּפשמ א ןעמוק

 רעטכיר רעד .ףירגנָאטפול א ןָא סענעריס יד ןגָאז טונימ

 רעד ןיא ןיירא ןעיינ עלַא ןוא ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד רעביא טסייר

 ,סענעריס יד ןריזילַאנגיס טייצ רעסיוועג א ךָאנ .שינעטלעהַאב

 ךיז טביוה טּפשמ רעד .ןייז טשינ טעוװ ףירגנָא-טפול ןייק זַא

 .ןסירעגרעביא עלייוו א ךָאנ רע טרעוו רעדיוו ןוא .ןָא רעדיוו

 .רדסכ יוזא

 -ָאיצקנופ וצ טרעהענפיוא טכירעג סָאד טָאה סנגרָאמוצ

 דנַאלגנע גירק םוצ וצ ןטערט רעבמעטּפעפ ןטידרד םעד .ןרינ

 -עפָאה יד ןוא דיירפ יד טרעיודעג טָאה ץרוק .ךיירקנַארפ ןוא

 .ףליה רעלענש ַא ףיוא גנונ

 .גנושיוטנַא

 ןופ ףור רעטמירַאב רעד -- רעבמעטּפעס ןט8 םעד

 ןענעז עכלעוו ,רענעמ עלַא זַא ,יקסוװָאטסַאימוא קינװָאקלוּפ

 .עשרַאװ ןייק ןזָאל ךיז ןלָאז ,רעװעגנ ןנָארט וצ קיאעפ

 יד .ערעדנַא רעטנזיוט יו ,שזדָאל ךיא זָאלראפ ירפרעדניא

 "רוק ַא ךָאנ .רענעגעוו ןוא ןשטנעמ טימ טגיילראפ ןענעז ןגעוו

 ּפָארא ךיז ןזָאל יז .ןענַאלּפָארע עשטייד ךיז ןזייווַאב טייצ רעצ

 ,גָאטיײב ךיז ןגעװַאב .עקידנרישרַאמ יד ןסישַאב ןוא קירעדינ

 ןרישרַאמ ןוא ,גָאטייב ךיז רימ ןטלַאהַאב .ךעלגעממוא טרעוו

 -שורּפ ןיא ,ןעגנַאגרעד טשינ רימ ןענעז עשראוו ןייק .טכַאנייב

 .ןקנַאט עשטייד טגָאיעגרעביא זדנוא ןבָאה ווָאק

 ןיירא ךיז ןענעבנג ןוא ,שזדָאל ןייק קירוצ ךיז רימ ןרעק

 עטשרע יד .ןשטייד יד ןיוש ןעװעטַאבעלַאב ָאד .טָאטש ןיא
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 -רטעיּפ רעביא ןייג וצ טָאברַאפ ַא ;גנונדרָאראפ עשידיידיטנַא

 טסייה שיטקַאפ ,סַאנ רעװָאקרטעיּפ ףיוא ןיווװו ךיא .סָאג רעווָאק

 .גנוניווו רענענייא ןיימ ןיא טנַאטסערַא ןַא ןיב ךיא -- סע

 -נָא סָאװ ,טכארט'כ .ךעלנערטרעדמוא טרעוו ןבעל סָאד
 עיזיצעד ַא רעבָא .טיונ ,רעננוה ךיא עז ךיז רַאפ .ןָאט ןביוהוצ
 טרידיצעד ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג א ןיא .ןעמענוצנָא רעווש זיא

 ןופ רַאטערקעס רעד ךיז טזייווַאב גנוניווװ ןיימ ןיא .רימ רַאפ

 -רָאפניא ןוא ,ָאריּפַאש רשא עיצַאזינַאנרָא רעשיטסינויצ רעד

 רעד ייב ןדלעמ ךיז ךיא ףרַאד סנגרָאמוצ זַא ,רימ טרימ

 טערלעמ רע זַא ,קידנבענוצ ,סַאג טדַאטשנַא ףיוא ,?ָאּפַאטסעג,

 רעד ןופ ןנָארקעג טָאה רע ןכלעוו ,?עפַאב ןטיול רימ סע

 טעוװ ,ךעלנעזרעּפ רע זַא ,ןבענעגוצ רע טָאה ייברעד .ָאּפַאטסעג

 .ןָאט וצ ערעדנַא רע טָאר עבלעז סָאד ןוא ,ןלעטשוצ טשינ ךיז

 טימ ,שודָאל ןזָאלרַאפ ךיא בָאה ,גָאט ןטייווצ םעד

 .עשראוו ןייק געוו ןפיוא ,טנַאה ןיא עקזילַאװ רעניילק ַא

 רָאי ףניפ רעביא ןוא שזדָאל ןייק ןרעקמוא ךיז לע ךיא
 -- שזרָאל רעדנַא ןַא ןייז ןיוש טעוו סָאד רעבָא -- םורא

 ,שזדָאל עשיריי-טשינ א
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 ט רַאּפ ַאּפַא ר ' ר"ד ברה

 שזרָאל ןיא םויזאנמינ ןט-2 ןרַאפ טכיל-המשנ ַא
 (1931:1929 ןופ תונורכז עלעטניב ַא)

 ידכ ,ןגייטשסיוא טזומעג ןבָאה רימ ּוװװ עיצַאטס-ןַאב יד

 ָאד .יקשולָאק ןסייהענ טָאה ,שזדָאל ןייק ןרָאפ וצ רעטייוו

 ןייק עקָארק ןופ געוו ןפיוא טלעטשענּפָא גוצ רעד ךיז טָאה
 -עלק ַא ןיא ןעגנַאגעגניירא רימ ןענעז טלָאמעד ןוא ,עשרַאװ

 יוזא ןיא סָאד סָאװראפ .שזדָאל ןייק געוו ןפיוא נוצ ןרענ

 ןעו זַא ,ןעוועג סע זיא ױזַא רעבָא ,טשינ ךיא סייוו ןעוועג

 עיצַאטס-ַאב יד זיא יקשולַאק ןייק ןעמוקעננָא ןענעז רימ

 .טייקלקנוט ןיא טליהעגנייא ןעוועג לָאמעלַא

 סע ןיא לָאמעלַא .טכַאנ ייב טעּפש ןעוועג זיא סָאד

 ןיא טלַאק ןעוועג זיא סע ןעוו ןוא ,טכאנ ייב טעּפש ןעוועג

 -ָאק טָאה ,ךיוא טננערעג ךָאנ סע טָאה וצרעד ןוא ,ןפיורד

 .קורדנייא םענענָאלשרעד ַא טכַאמענ לָאמעלַא רימ ףיוא יקשול

 טרָאד שינעפרעדַאב יד ןטימעגסיוא ןעוועג ןרעג טלָאװ ךיא

 רעטנוא ןעמוק ןפרַאד טשינ םורא יוזא ןוא ,ןנייטשוצרעביא

 ןעמוקנָא טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו אקווד הרוחש הרמ ןימ ַא

 ךָאד ךיא ןיב .רעלופסגנונעּפָאה ןוא רעכעליירפ ַא שזדָאל ןייק

 ףיוא עיזַאנמינ רעשידיי רעצלָאטש רעד ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג

 ןגָארטעג ץלָאטש םעד בָאה ךיא ןוא ,סַאג עקצַארטסינַאמ רעד

 ,יקשולָאק טמוק ָאד ןוא .דיירפ ךס ַא טימ ץרַאה ןיא ךיז ייב

 ןציז טפרַאדעג בָאה ךיא ןוא ,סנטָאש עלעקנוט עריא טימ

 ןייק גוצ רעד זיב ,?קנוט ןוא םַָאזנייא ןוא טלַאק ,ןסיורד ןיא

 ןוא .ןעמונעג רעטייו זדנוא טָאה ןוא ןעמוקענָא זיא שזדָאל

 .ענעגָאלשרעד א ןרָאװעג גנומיטש ןיימ זיא ןעוו זיב סָאװ זיב

 ייב טעּפש רָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא

 ךיא שטָאכ ,טרַאװעג טשינ ריס ףיוא טָאה רענייק .טכַאנ

 ןוא סרעטעפ .טָאטש רענעי ןיא החּפשמ ךס א טָאהעג בָאה

 טַאהעג עלַא רעבָא ןבָאה ייז .סעקניזוק ןוא ןעניזוק ןוא סעמומ

 זיא גנולעטש רעייז ןופ הביס יד .רימ ףיוא סורדרַאפ קרַאטש

 .ןשטנעמ עטכעלש ןעוועג ןענעז םיבורק יד ?לייוו ןעוועג טשינ

 ןעו ןוא .ןשטנעמ עקיצרַאה רָאג ןעוועג ןענעז ייז ,טרעקרַאפ

 ךיא ןעוו ,רעירפ טייצ עסיוועג ַא טימ ןעזעג ךימ ןבָאה ייז

 ייז ןבָאה ,עשרַאװ ןיא הבישי-אתביתמ רעד ןיא ןרָאפעג ןיב

 ןוז רענענייא ןַא זַא ,ןעועג ברקמ םערָאװ ױזַא אקווד ךימ

 .ןעמוקַאב ןעועג טשינ םינּפ-תלבק ןרעסעב ןייק טלָאװ

 ףיוא ןעמענוצּפָא ךימ ןעמוקעג טשינ ייז ןענעז טציא רעבָא

 -הבישי ןייק רעמ ןיב ךיא לייוו ,עיצַאטסדןַאב רעשזדָאל רעד

 -כעלייק סָאד ןָאטעגסױא בָאה ךיא .ןעװענ טשינ רוחב

 לטיה קיטנַאקיסקעז-יולב א ןָאטעגנָא ןוא לטיה עשידיסח עקיד

 טַאהעג טשינ בָאה (טייז ןיימ ןופ) ךיא .טסיזַאנמיג ַא ןופ

 ןייטשראפ וצ ןטייקירעווש ןייק

 .רימ ףיוא זנורב

 יד טקנעדענ אמתסמ ןבָאה םיבורק ענייפ ןופ ךס א

 -לעװ ,ןיבר רעצישָאדַאר םעד ,ןדייז רעזדנוא ןופ תוקלתסה

 עגנַאל ַא שזדָאל ןיא ָאווטסיבר ןייז טריפעג טָאהעג טָאה רעכ

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד .רענייז הריטּפ רעד וצ זיב ןרָאי לָאצ

 -סערגנָאק ןיא טנַאקַאב ןעוװענ זיא עיטסַאניד רעצישָאדַאר

 -ָאדַאר ןטשרע םענופ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז טייז ןליױּפ

 .ונילע ןני ותוכז רעב רכשי 'ר אשידק אבס םעד ,ןיבר רעציש

 ;ןרָאפעג םיא וצ ןענעז טייצ רענעי ןופ םיקידצ עטסערג יד

 רעד ;ןשטנעב םיא ןופ טזָאלעג ךיז טָאה ם"ירה ישודיח רעד

 ןוא םידימלת ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא יבר רעקסמָאדַאר

 רעטשרע רעד סָאו םיתפומ יד ןנעוו ןכַאז עסיורנ טלייצרעד

 .ןזייוַאב טגעלפ יבר רעצישאדַאר

 םעד ןופ ?קינייא ןַא ןעוועג זיא רעצישָאדַאר ?לה 'ר

 ןיא שיט טריפענ טָאה רע ןוא ,ןיבר רעצישָאדַאר ןטשרע

 רעב רכׂשי 'ר יבר רעד ,עדייז רעזדנוא ןוא .ןיילא ץישָאדַאר

 ןטשרע ןכָאנ ןסייהענ טָאה רעכלעוו -- ,ונילע ןגי ותוכז

 ןוא ?לה 'ר ןופ רעדורב א ןעוועג זיא --- ,ןיבר רעצישָאדַאר

 עינדערש ףיוא ,שזדָאל ןיא ןעוועג זיא הציחמ עקילייה ןייז

 .עקסרָאמָאּפ יד ןרָאװעג ןפורעננָא רעטעּפש זיא עכלעוו ,סָאנ

 ןעצ עּפַאנק טימ ןוא ,1920 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 ,טלעוו יד ןוא ןרָאפ וצ ?קינייא ןַא סנייז טמוק רעטעּפש רָאי

 ןעמ יו יוזא -- רָאנ ןיא טימ ךיז סימ טננערב רע עכלעוו

 טקילפנָאק ןפרַאש  ַאזַא ןיא -- טכַארטַאב סָאד טלָאמעד טָאה

 ןגורב ןעוועג םיבורק יד ןענעז .ןדיי ןייז ןופ טלעוו רעד טימ

 לַאזקָאװ ןפיוא טרַאװענּפָא טשינ ךימ ןבָאק ןוא רימ ףיוא

 ןוא שזדָאל ןייק ןעמוקעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ ןיב ךיא ןעוו

 רעד ףיוא עיזַאנמיג רעשיאערבעה רעד ןיא ןיירא ןיב

 .סַאג עקצארטסינַאמ

 ןענעז םיבורק יד סָאװרַאפ

 ּצ

 ןיא ייס ךארּפש עשיליוּפ יד טנעקעג לָאמעלַא בָאה ךיא

 יד טקידנעעג טַאהעג בָאה ךיא .טפירש ןיא ייס ןוא טרָאװ

 ךיז בָאה ךיא רעבָא ,לטעטש רעזדנוא ןיא עלושדגנוריגער

 ןיב לָאמַאלָאמַא .טצונַאב טשינ ךס ןייק ךַארּפש רעד טימ

 ןרעטלע עניימ ןופ טפעשעג-רעדיילק םעניא ןעגנַאגעגניירא ךיא

 טרערעג ךיא בָאה -- שובלמ א ןפיוקראפ ןפלָאהענוצ בָאה ןוא



 שזרָאל ןיא םויזַאנמינ ןשידיי ןטייוװצ ןראפ טכיל-חהמשנ א -- טרָאּפָאּפאר .י ר"ד ברחה 66

 ןפור ןייג טפראדענ ךיוא ךיא בָאה לָאמַא .הנוק ןטימ שיִליוּפ

 זיוה םעניא שזורטס רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,יוג-תבש םעד

 ןעמוקוצ לָאז רע זא ,ןטעב םיא ןוא טניווװעג ןבָאה רימ ּוװ

 ,ירפ רעד ןיא תבש ,ךוק ןיא רעייפ א ןכַאמ ןוא זדנוא וצ

 ערטקעלע יד ןשעלוצסיוא רעדָא ,ןסע סָאד ןעמערַאווּוצנָא ידכ

 ןפָאלש ןייג םייב ןטלַאהעג ןבָאה רימ ןעוו סטכַאנ-וצ-קיטיירפ

 .ןרעזדנוא שזורטס ןטימס שיליוּפ טדערעג ךיא בָאה --

 םויזַאנמיג םעניא רעליש א ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו טשרע

 ןיילא ךיא ןוא -- םנגוי עשידיי יד יו טקרעמַאב ךיא בָאה

 טדערעג טָאה רענייא .שיליוּפ זיולב טדערעג ןבָאה -- םכותב

 טדערעג טָאה רעטייווצ ַא ןוא ,טנעצקַא ןרענייר ַא טימ ,רעסעב

 ןעמ טָאה שילױּפ רעבָא ,טנעצקַא ןדמערפ ַא טימ ,רעגרע

 ,שיליוּפ ןיא ןעוועג ןענעז סעיצקעל עניײמעגלַא יד .טדערעג
 רעד ןופ ףיוה םעניא טרָאּפס טליּפשעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 ןעועג זיא סָאד .שיליוּפ ףיוא ןעוועג ךיוא סָאד זיא עלוש

 ךיוא רָאנ ,סאלק ןיא רָאנ טשינ ,ךארּפש עֶלעיציפָא רעזדנוא

 .סָאנ ןיא ןוא ,םייה רעד ןיא

 טַאהעג טָאה ךַארּפש עשיאערבעה יד זא; ךיז טייטשרַאפ

 ןעוועג ןיא עכלעוו ,עיזַאנמיג רעזדנוא ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא

 -עג ןבָאה עכלעוו ,סעיזַאנמינ עשיערבעה יירד יד ןופ ענייא

 "ןלוש-לטימפ עשידיי יד ןופ טפַאשלעזענ , רעד וצ טרעה

 סוקרַאמ ר"ד רעניבאר ןופ גנוטיילטּפוה רעד רעטנוא

 עעלא ףיוא לוש רענרעדָאמ רעטמסיראב רעד ןופ עדוארב

 : .שזדָאל ןיא יקשושטשאק

 ןיא טאהעג רימ ןבָאה ךָאו ַא סעיצקעל ףלעווצ רעדָא ןעצ

 טלָאמער רימ ןבָאה טנרעלעג ןוא ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד

 ןוא רוטארעטיל עשיאערבעה ךיוא רָאנ ,ך"נת רָאנ טשינ

 שיאערבעה ןיא טריטוקסיד ןבָאה רימ ןוא ,עטכישעג עשיריי

 .שיאערבעה ןיא ןצַאזפיוא ןבירשעג ןבָאה רימ ןוא

 ןענעז סָאלק ןיימ ןופ רעליש קיסיירד ַא ןשיווצ רעבָא

 ,ייווצ יו רעמ טשינ -- קנעדעג ךיא ליפיוו ףיוא -- ןעוועג

 טלָאמעד שיערבעה רָאנ טדערעג ּפיצנירּפ ןיא ןבָאה עכלעוו

 רענייא :שיליוּפ טימ ןצונאב ךיז טזומענ טשינ ןבָאה ייז ןעוו

 -עגענרעביא ןא ןעוװעג ןיא עכלעוו ,ןייטשנייפ ןסייהענ טָאה

 ,"הינודרונ, עיצַאזינַאנרָאטנגוי רעד ןופ דילגטיס רענעב

 סנעמעוו ,ןינוב ןעמָאנ ןטימ ןעוועג ןיא רעטייווצ רעד ןוא

 רענייא ןיא רערעל רעשיאערבעה א ןעוועג ןיילא זיא רעטאפ

 -רעד יד ץוח א .שזדָאל ןיא סעלוש עשיריי ערערעמ יד ןופ

 ערעדנַא עֶלַא ןבָאה סאלק ןיא רימ ייב םידימלת ייווצ עטנָאמ

 עצנַאנ יד .ייז ןשיווצ ןעוועג ןיב ךיא ןוא -- שיליוּפ טדערעג

 ריצַאב ןיא זַא ,טריּפשעג בָאה ךיא ןוא ןעוועג יוזא זיא טייצ

 .ןרעדעפ עדמערפ טימ סעּפע ךיז

 ,טליפעג בָאה ךיא סָאװ זיולב ןעוועג טשינ רעבָא זיא סע

 ךיא טְלָאװ רשפא .ןרעדעפ עדמערפ טימ ךיז ריצַאב ךיא זַא

 ,ץורית ןטימ ןקירדרעטנוא טלָאמעד טנעקענ ליפעג ןקיזָאד םעד

 עקידנבעלפיואטציא ןוא עטייוצ ַא ךיוא ןבָאה רימ ןַא

 .שיאערבעה טסייה סָאד --- ךַארּפש

 ,ןענָאמרעד וצ יאדכ ןיא םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא

 יד  ןפורעגנָא ךיז טָאה יז -- עיזַאנמיג רעודנוא ןיא זַא

 ןיא סָאג עקצַארטסיגַאמ 16 רעמונ ףיוא ?עיזַאנמינ עטייווצ

 ןענַאטשעג ןיא סָאװ "עיזַאנמיג רעטשרע רעד , וצ ץאזנגעס

 -- ? רעמונ ףיוא סָאנ רעבלעז רעד ןיא רעביא ןגעקטנַא

 ,טםירשטייצ עכעלשרוח א ןבעגענסיורא ןטענדוטס יד ןבָאה

 ןיא ןעוועג זיא לַאירעטַאמ ןטכעלטנפערַאפ ןופ טפלעה ַא ןוא

 ץוח א זַא ,יוזא .שיאערבעה ןיא טפלעה עטייווצ יד ןוא שיִליוּפ

 ןרעדעפ ענענייא ךיוא טאהעג רימ ןבָאה ןרעדעפ עדמערפ יד

 ! ןרעדעפ ענענייא ךָאנ יוו ןוא ---

 ,ךארּפש עשידיי יד זא ,טקעדטנַא גנולצולּפ בָאה ךיא רעבָא

 -- טצונַאב טָאהעג טציא זיב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ

 ןוא שרדמה תיב ןיא ןוא םירבח ןשיוװצ ןוא םייה רעד ןיא

 -סיורא יו יוזא ןעוועג ןָא טציא ןופ זיא -- הבשי רעד ןיא

 -נייועג ןעמ טָאה רעליש יד ןשיווצ .ןבעל ןיימ ןופ טּפוטשעג

 ןטלָאװ רערעל יד טימ ןוא ,שיריי ןייק טדערעג טשינ ךעל

 ךַארּפש יד .שידיי ןדער וצ טגַאװעג טשינ אמתסמ ךָאד רימ

 טָאה ןעמ ןכלעוו טימ ןָאנרַאשז ַא ,קידתולג וצ ןעוועג זיא

 רעליש ערעזדנוא ןעוו טייצ רעד ןיא  ןרידַארַאּפ ביל טשינ

 שיליוּפ ךייש סָאװ ןוא ,שיאערבעה טימ טרידַארַאּפ ןבָאה

 עלַאמרָאנ רעייז ןעוועג טלָאװ יז יו יוזא טדערעג יז ייז ןבָאה

 ,ךארּפש-רעטופ

 ןעמ זא ,ןעועגסיוא טלָאמעד ענַאל יד טָאה רימ ייב

 זיא סע ןוא ,ןרעדעפ ענעגייא יד טקילפעגסיוא רימ ןופ טָאה

 ןייק רימ ןבָאה ןרעדעפ עדמערפ יד תעשב ,טלַאק ןעוועג רימ

 רעטעּפש ןענעז ןרָאי ךס ַא .ןבעגעג טשינ טייקמערַאװ סיורג

 -ענ טשינ שידיי ןייק בָאה ךיא עכלעוו ןיא ןעגנַאנענייברַאפ

 ,טפירש ןיא טצונַאב ךַארּפש יד בָאה ךיא .םענייק טימ טדער

 טרעװאשזרַאפ שידיי ןיימס רימ ןיא גנוצ רעד ףיוא רעבָא

 .ןרָאװעג

 סָאװרַאפ ןפיירגַאב ןביוהעגנָא ןייוכעלסיב בָאה ךיא

 טשינ ןענעז --- ןויירק עשידיסח יד ןופ ןשטנעמ ענעדישרַאפ

 -ניק ערעייז ןקיש ןופ קנַאדעג ןטימ טקיצטנַא יוזא ןעוועג

 ןגייא ןייד ןבענפיוא טימ ןָא טסביוה וד, .עיזַאנמיג ןיא רעד

 ס'קלָאפ ןייד ןבענפיוא טימ ןקידנערַאפ טסעװ וד ןוא ,ןוׁשִל

 ,"הנומא

 ארומ םעלַא םעד ראפ ןבָאה שזדָאל ןיא םיבורק עניימ

 לַאזקָאװ ןפיוא ןעמוקעג טשינ ןענעז ייז ןעוו ןוא ,טַאהעג

 ייז זא ,ןרעהוצנֶא ןבענעג רימ ייז ןבָאה ,ןסירגַאב וצ ךימ

 רעזדנוא לָאז ,םיכסמ טשינ געוו-הנכס םעיינ ןיימ טימ ןענעז

 ,גנונערָאװ א ןייז --- טכַארטעג ייז ןבָאה -- ריד ףיוא זנורב

 .הנכס רעד ראפ ןטיה ךיז טסלָאז וד זַא

 ,םעוקַאבמוא רעייז טריּפשעג סיוועג ךיז בָאה ךיא

 ּצ

 ערעדנַא ךיוא טכַאמעגכרוד ךיא בָאה טייצ רעד טימ

 ,טיבעג ןרעדנַא רָאנ ַא ףיוא שטָאכ ,ןטייקכעלמענעגנַאמוא

 ןייק זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא עיזַאנמינ ןיא טייג ןעמ זַא

 .ןענרעל טשינ טרָאד ריד טימ ןעמ טעוװ טייקמורפ סיורג

 -רעטלַאלטימ ןוא עטכישענ עשידיי ןוא ך"נת ןוא שיאערבעה

 טעװ ץלַא -- רוטארעטיל עשיערבעה עכעלטייציינ ןוא עכעל

 ןענעק וצ סָאד ידכ ןרידוטש רָאנ רעבָא .ןרידוטש טרָאד ןעמ

 ןעמ יו יוזא ןוא רוטארעטיל עשיליוּפ יד ןָאק ןעמ יוװ יוזא

 עֶלַא ,קיטַאמעטַאמ ןופ םיללכ יד ןוא עימעכ ןופ םיללכ יד ןָאק

 עימעכ טאהענ ביל בָאה ןיילא ךיא .ןייש ןענעז רעצכערידוטש

 ןרידוטש וצ רעבָא .עינָאלַָאכיסּפ ןוא קיטַאמעטַאמ ןוא

 ןבעל ןיא ןריציטקַארּפ וצ יז ןוא ךַאז ןייא זיא טפַאשנסיוו ַא

 .ךאז עטייווצ ַא זיא --- ריא ראפ ןייז בירקמ ךיז ןוא ---



 יי א א אי א יא 1 טארט יבא א 6 שודָאל שידיי

 רעליש םעד ןבעג וצ טריסערעטניאראפ זיא עיזאמניג ַא

 ןזעיגילער ןייק טשינ ןֹוא ןבעל םוצ גנאנוצ ןכעלטלעוו ַא
 -רַאפ ;זעיגילער-יטנַא טשינ ןענעז רערעל יד שטָאכ ,גנַאגוצ
 ץנַאנ ןעוועג אמתסמ טייצ ןיימ ןיא ןענעז ייז ןופ ךס א ,טרעק

 טייקזעיגילער רעבָא .לענָאיצידַארט ךיוא סיוועג ןוא ,זעיגילער
 ,טרידוטש טשינ םידימלת יד טימ ייז ןבָאה

 -עגנייא טלָאמעד גנַאגוצ רענעלטלעוו רעד טָאה זדנוא ייב
 -נעמ א רעליש יד ןבענ וצ טייקידנעווטיונ יד ךיוא ןסָאלש

 םענופ רעדילגטימ טימ ןצנַאט וצ ןענרעלוצסיוא ךיז טייקכעל

 ןעוועג ןעמונעגנַא ןיא ןצנַאט ןימ ַאזַא .טכעלשעג ןרענעש
 עלַאיצָאס עטסעב עלַא ןיא ;גנוניישרעד עלַאמרָאנ ַא סלַא
 רענעמ ןוא ,ךעלדיימ טימ טצנַאטעג םירוחב ןבָאה ןזיירק

 .ןעיורפ טימ

 טייצ ןופ ןוא ,ןצנַאט ןיא סעיצקעל ןבעגעג עלוש יד טָאה
 -עגּפָא עדוארב ר"ד ןופ סעיזַאנמיג יירד יד ןבָאה טייצ וצ

 -נוא ןעו -- קערָאשטעיװ ַא --- טנוװָא ןלַאיצַאס ַא ןטלַאה

 ןוא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז סנירעליש ןוא רעליש ערעזד

 טימ ךעלנייועג ןעמ סטָאה ןביֹוהעגנָא .טצנַאטעג טָאה ןעמ

 ןוא ,ָאגנַאט ַא טימ ןעגנַאעג רעטייוו ןיא ןעמ ןוא ,ץלַאװ ַא

 רעד ,לשמל ,ןָאטסעלרַאשט ַא טימ ןעגנַאגעג רעטייוו זיא ןעמ

 םורא יוזא  ,קיזומ עקיסַאּפ יד טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא

 ןשטנעמ יד ,אלימ .טירשדץנַאט יד ןופ םטיר ןטימ קידנפלעהוצ

 ןגעו אמתסמ ןסייוו ןעגנוליווראפ עכלעזַא טימ ןכַאמ סָאװ

 .ָאד דער ךיא סָאװ

 ױזַא ,ןפָאלעג טשינ ןטנוװָא עכלעזא ףיוא ןיב ןייֵלַא ךיא

 טָאה ןעמ רעבָא .ןָאטעג סָאד ןבָאה םידימלת ערעדנַא יד יו

 ַא רעדָא דדובתמ ןייק ןיז טשינ רָאט ןעמ זַא טנָאזעג רימ

 ,"קערָאשטעיװ ַא ןייא טנדרֶא עלוש יד זַא ,ּפָארטנַאזימ

 -- רָאנ ןָאק רע ביוא -- רענייא רעדעי זַא ןעמ טרַאוװרעד

 רָאט ,טנוװָא אזא ףיוא טיינ ןעמ זַא ןוא .ןקילײטַאב ךיז לָאז

 ,ךוב ַא ןענעייל ןוא ?קניוו ַא ןיא ןלעטשקעווַא טשינ ךיז ןעמ

 רע יװ ױזַא ,םולב-טנַאװ ַא ךיז םפור שטנעמ ַאזַא .?שמל

 ןוא ,לַאזיץנַאט םעד ןופ טנעװ יד ןריצַאב ןעמוקעג טלָאװ

 זיא .םולב-טנַאװ ןייק ןייז טשינ שטנעמ א ליװ ךעלטנייוועג

 ךיוא ןבָאה ןשטנעמ .טנעמילּפמָאק רעסיורג ןייק טשינ סע

 -נַאנעג ךיא ןיב .ייז ןופ ןדיישּפָא ךיז לָאז ןעמ זַא ביל טשינ

 סע יו יױזַא ןוא טנוָאץנַאט םעד ןיא ןקילייטאב ךיז ןעג

 טימ ל?ריימ סָאד ןביולקוצסיוא וויטַאנָארערּפ ןיימ ןעוועג זיא

 וצ ןעגנַאגענוצ ךיא ןינ ,ןצנַאט טלָאזעג בָאה ךיא רעכלעוו

 יז ןוא עיזַאנמיג רעד ןיא ונח ַא סניימ ןופ רעטסעווש רעד

 טלָאװ סע יו ױזַא סע קנעדעג ךיא .ץנַאט םוצ ןטעברַאפ

 ,ןסייהעג יז טָאה רּוׁש ַאלױרַאמ .ןטכענ טשרע ןעשעג ןעוועג

 רעבָא .רּוש קודצ ,רנח קנַאב-לוש ןיימ ןופ רעטסעווש יד

 -ניל ןיימ ןיא טנאה עטכעו ריא ןעמונעג בָאה ךיא יו ױזַא

 לטיה עשידיסח סָאד ןעמוושעגפיוא רימ רַאפ זיא ,טנַאה רעק

 רימ ייב זיא קיזומ יד ןוא ,ןרָאי-עיזַאנמיג יד רַאפ ןופ סניימ

 ןעמוקעג טשינ זיא עטָאנ ןייא .שיורעג רעסיורג ןייא ןרָאװעג

 -טרַאּפ ןיימ לָאז ךיא ןַא טָאטשנָא ןוא ,רעטייווצ רעד וצ

 ,טייז רעד ןיא רעדָא סיוארָאפ ,רעהַא ןוא ןיהַא ןריפ עקרעג

 .סיפ עריא ףיוא ןטערט ןביוהעגנָא סיפ עניימ ןבָאה

 -מוא טליפעג טלָאמעד ךיז נָאה ךיא זַא ןנָאז וצ זיולב

 ַאלירַאמ .גנוצַאשרעטנוא עקרַאטש א ןעוועג טלָאװ םעװקַאב

 ַא ןיא רעניימ טנעמירעּפסקע רעטשרע רעד ןעוועג זיא רּוש

 טימ ךיא בָאה םויה דע ןוא .ןבעל םוצ גנַאנוצ ןכעלטלעוו
 -ַאנמיג עקיטנַאק-סקעז סָאד .טצנַאטעג טשינ רעמ לדיימ ַא
 יר ןצנַאלפנייא טנָאקעג טשינ רימ ןיא טָאה לטיה-ןטסיז
 ןיא םערַאװ ןליפ לָאמַא ךיז ןַאק דיי א זַא ,גנוגייצרעביא
 .ןרעדעפ עדמערפ

 א

 ערעגנוי יד .ןעוװעג רוש ַאלירַאמ זיא דניק רעייט ַא
 ןבלעז םעד ןופ רבח ַא סניימ ,רוש קודצ ןופ רעטסעווש
 רעד בילוצ טרעדנּוװַאב לָאמעלַא בָאה ךיא ןכלעוו ןוא ,סַאלק
 ,ץַאזפיוא ןא ןביירשנָא ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ םייקיאעפ
 רוש קודצ .יירד-ייוצ-סנייא ,שיאערבעה רעדָא שיליוּפ ןיא
 ןייז לָאז ָאט ,שזדרָאשזד ןפור וצ ךיז טַאהעג ביל בָאה
 עדייב ןיא עיזעָאּפ ןבירשעג ךיוא טָאה רע שזדרַאשזד

 ,"ונכרד , ןיא טכעלטנפערַאפ רעדיל ענייז טָאה רע ןוא ,ןכַארּפש
 רעד ףיוא "םויזַאנמיג ןטייווצ , רעזדנוא ןופ טפירשטַאנָאמ יד
 "םויזַאנמיג עטשרע , סָאד ךיוא .16 רעמונ סַאג עקצַארטסינַאמ
 -ָאמ ַא סנייז טאהעג טָאה 7 רעמונ עקצַארטסיגַאמ רעד ףיוא
 ענעדישראפ ןוא ,סעמעָאּפ ןוא ןעלקיטרַא טימ ,טפירשטַאנ

 רּוש שזררָאשזד רעבָא .טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה םידימלת

 רעדעי ןיא טעמכ טָאה רעכלעוו רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא

 ןַא סעּפע טכעלטנפערַאפ טפירשטַאנָאמ רעד ןופ עבַאגסיוא

 .ענייז טעברַא

 -סעווש ןייז טנייה זיא ּוװ ? רוש שזדרָאשזד טנייה זיא נו

 ױזַא ?דיימ עשידיי עטמעטב ןוא ענייש סָאד ,ַאלירַאמ רעט
 -ענ טשינ בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,למיה ןופ יוט רעד יװ ןייר

 זעיגילער ןעוועג זיא ןבעל םוצ גנַאנוצ ןיימ ?ייוו ,ןצנַאט טנעק

 לחומ טלָאמעד רימ טָאה יז זַא ףָאה ךיא ! ךעלטלעוו טשינ ןוא

 .םימ עריא ףיוא ןטָארטעג קילעפוצ בָאה ךיא סָאװ ןעוועג

 ךָאנ רעדורב ריא טימ ןוא ריא טימ ןעשעג זיא סָאװ רעבָא

 ךיז ןענעז ריס ןוא ,ערוטַאמ ןעמוקַאב ןבָאה רימ יו םעד

 טלעו רעטיירב ןוא רעסיורג רעד ןיא ןרָאפעגרעדנַאנרַאמ

 ַא טזָאלענּפָארַא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ךָאד טָאה ? ןיירַא

 ןענעז עכלעוו יד ןשיווצ םוקמוא ןוא עידעגַארט ןופ רעיומ

 ןעוועג ןענעז עכלעוו יד ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא ןבילברַאפ

 ! םיקחרמ עדמערפ יד ןיא ןרָאפעגסױרַא

 סָאװ יד ייס ,רערעל ערעזדנוא טימ ןעשעג זיא סָאװ ןוא

 טימ ןבָאה סָאװ יד ייס ןוא ?וח-ידומיל טנרעלעג זדנוא ןבָאה
 ,ךיא סייו ,ייז ןופ רענייא 4 שדוק-ידומיל טנרעלעג זרנוא

 עכעלטע טימ ןפָארטעג םיא בָאה ךיא ןוא ןבעל ןבילבעג זיא
 .םילשורי ןיא "םשו די, ןיא רענייז טעברַא רעד ייב קירוצ רָאי

 טנרעלעג זדנוא טימ טָאה רע ןוא ,ןעמָאנ ןייז זיא קע ןתנ ר"ד

 סעיצקעליך"נת יד וצ .ך"נת ךיוא ןוא רוטארעטיל עשיאערבעה

 עבלעז סָאד ,ןעלטיה ערעזדנוא ןָאטעגנָא ךיז עֶלַא רימ ןבָאה

 קרּפ ַא טרידוטש ןבָאה רימ ןעוו ןָאטעג ךיוא רימ ןבָאה

 ןופ רעדָא םיכובנ הרומ ןופ טינשסיוא ןַא רעדָא תוינשמ

 ןבָאה עטכישעג עשידיי טנרעלעג ןבָאה רימ ןעוו רעבָא .ירזוכ

 ןעו ױזַא ןיוש סיוועג ןוא ,ןגָארטעג טשינ ןעלטיה ןייק רימ

 .םידומיל עכעלטלעוו טנרעלעג ןבָאה רימ

 ,סינַא ר"ר ? ערעזדנוא רערעל יד טנייה ןענעז ּוװ זיא

 ?קיזיפ ןוא עימעכ ןיא טעטכירעטנוא זדנוא טָאה רעכלעוו

 ?ןײטַאל ןופ רערעל רעזדנוא ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,ךיליירפ ר"ד



 שזרָאל ןיא םויזַאנמינ ןשידיי ןטייוװצ ןראפ טכיל"המשנ א -- טרָאּפַאּפאר .י ר"ד ברה

 ,וָאשזב ,יקסלעשַאנ ,לקנערפ .ש ,יװָטקרַאג :(סטניל וצ סטכער ןופ) ןטנוט הרוש עטשרע

 ,םיױבנעזָאר ,ןײר ,ןַאמלַאק ,שטיװָאכַאגַא .ר ,קע ןתנ רײד ,סקַאז ,יטסרעדנעלָאה ,רעקיִד ,טרָאּפַאּפַאר :הרוש עטײװצ

 ןרעטשגעגראמ ,לקנערפ ,ןַאמײנ :הרוש עטרעפ ;דלעגטעג ,ַאטַאלּפ ןָאק ,רעבעל .,ןַאמיירפ ,ןיועל ןַאמלעדָאג :הרוש עטירד

 .רהש ,ןיגוב ,ןילק :הרוש עטשרעביוא

 -קעריד ,רעניר לואש רעה ןופ יורפ יד --- רעגיר ר"ד יורפ

 טנרעלעג זדנוא טימ טָאה עכלעוו --- םויזַאנמיג םעד ןופ רָאט

 פיליפ ר"ד רעטנרעלעג רעסיורג רעד זיא ּוװ ? קיטַאמעטַאמ

 טנייה ןענעז ּוװ ? עטכישעג ןופ רערעל רעזדנוא -- ןַאמדירפ

 סָאװ ,טשינ רעמ קנעדענ ךיא ןעמענ סנעמעוו ,סנירערעל יד

 עשטייד ןוא רוטַארעטיל עשיליוּפ טנרעלעג זדנוא טימ ןבָאה

 ? רוטַארעטי

 -טשינ ַא טַאהעג לָאמַא ךיוא ךיא בָאה ךיליירפ ר"ד טימ

 םעד ןופ טיבעג ןפיוא ,עלוש רעד ןיא טנעדיצניא ןעמענעגנָא

 ערעזדנוא ןשיוװצ .ןבעל םוצ גנַאגוצ ןלעוטקעלעטניא-קיטסייג

 ןזיועגסױרַא ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא ןעוועג ןענעז םירבח

 ןופ ןעמוקעג ןענעז ייז שטָאכ .ןעגנוגיינ עקניל שיטילָאּפ

 עלַאקידַאר טימ ןדנוברַאפ ךיז ייז ןבָאה ,תוחּפשמ ערעכייר

 עמָאנ ןטימ ,םירבח יד טא ןופ רענייא .,ןעגנוגעווַאב-טנגוי

 רע ןעו לטיה עקיטנַאק-סקעז סָאד ןגָארטעג טָאה ,דלעגטוג

 טָאה םייה ס'עמַאמ-עטַאט ןייז ןיא .םויזַאנמיג ןיא ןעוועג זיא

 ןעוועג ןיא עטַאט רעד לייו ,עלעטיה שידיי ַא ןגָארטעג רע

 טגעלפ רענייז ןוז רעד ןוא ,דיסח רעדנַאסקעלַא רעכבושח ַא

 ייז ּוװ ,?ביטש רעדנַאסקעלַא םעד ןיא ןיינטימ םיא טימ

 רעניימ רבח רעד טָאה עלוש רעד ןיא רעבָא .טנװַאדעג ןבכָאה

 יקסטוַאק שטייד םעד ןופ ןטפירש יד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז

 .לערָאס זיוצנַארפ םעד ןוא

 רעשידיסח א ןופ טמַאטשעג ןבָאה ךיא ךיוא יו יוזא

 וצ טייקטנעָאנ עלעיצעּפס ַא טליפעג רלעגטוג טָאה ,החּפשמ

 ןייז ןיא טקירדענסיוא ךיז טָאה טפאשדניירפ ןייז ןוא ,רימ

 יד ןופ ןעננוצעזרעביא עשיליוּפ ןגרָאבוצסיױוא רימ טייקטיירג

 ךעלנייועג ןענעז ךעלכיב יד .ןלַאקידַאר עטנַאמרעד-ןביוא

 -רעד ייז טָאה ןעמ ןוא ,ךעלעוועט עטיור ןיא ןדנובעג ןעוועג

 .ליימ ַא ןופ טנעק

 ַא ןביירש טימ ןעמונרַאפ ןעווענ רימ ןענעז לָאמ ןייא

 -יור םעד ןופ "עדיינע , רעד ןופ קיטש ַא ןופ גנוצעזרעביא

 -רעביא ,ןבירשעג ךיוא ךיא בָאה .שּוילינריוו רעטכיד ןשימ

 טשינ סע ןיא טכייל ןוא ,שיליוּפ ףיוא ןיטַאל ןופ קידנצעז

 -עווש ךָאנ ןוא ,גונעג רעווש זיא עזָארּפ עשינייטַאל .ןעוועג

 רעזדנוא יו יױזַא ןוא .עיזעָאּפ עשינייטאל ןעוועג זיא רער

 רערעל רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא ,ךיליירפ ר"ד ,רערעל-ןייטַאל
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 רעכעלרע ןייק טשינ ןיא רערעל רעשידיי רעכלעוו ןוא ---
 טלָאװעג רע טָאה -- ! רערעל רעגנערטש ַא ךיוא ןוא רערעל
 "ןעלדניווש , טשינ סחו הלילח ןלָאז רעליש יד זַא ןרעכיזרַאפ
 -דניווש , ?סיב ַא טשינ ?יוו רעליש רעכלעוו ןוא -- לסיב ַא
 ףיוא רע טָאה --- ! "ןעיּפָאטס , ןרעסעב ַא ןעמוקַאב ןוא "ןעל
 טשינ ןלָאז רימ ןַא ןבעגעג גנוטכַא קרַאטש ןעמעלַא ןדנוא
 ןופ ןריּפָאקּפָא רשפא רעדָא ,ןרעדנַא םענופ רענייא ןריּפָאקּפָא

 .שניליגריו ןופ גנוצעזרעביא עטכעלטנפערַאפ ַא

 ןקוק םתס טימ טנגונַאב טשינ ךיז טָאה ךיליירפ ר"ד
 ןופ ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .ערדעטַאק ןייז ןופ זדנוא ףיוא

 ,טייצ עצנַאג יד ,טייז רערעדנַא רעד וצ זיב סָאלק סייז ןייא

 טָאה גנולצולּפ ןוא .ןגיוא ןביז טימ טסוקענ זדנוא ףיוא ןוא

 ריא ןופ ןוא ,ןפָא ןעוועג זיא עקעט ןיימ יו טקרעמַאב רע

 תמא רעד .ךעלקעד עטיור טימ לכיב ַא טרַאטשעגסױרַא טָאה

 ןופ טשינ ןוא יקסטוַאק ןופ ןעוועג טשינ זיא לכיב סָאד זַא זיא

 .עיצַאקילבוּפ עשיטסינומָאק ערעדנַא םוש ןייק טשינ ןוא לערָאס

 עקעט ןיימ ןיא לכיב עטיור סָאד זַא טניימעג טָאה רע רעבָא

 רשוח ךימ טָאה רע ןוא ,ךַאז עלוסּפ-ףירט א ןעוועג ָאי זיא

 ןיימ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעג ןיב ךיא זַא ,ןעוועג

 ןוא דיסח רעדנַאסקעלַא ןַא םייה רעד ןיא --- דלעגטוג רבח

 זיא ךיליירפ ר"ד רעד ןוא -- רעלַאקידַאר ַא ןסיורד ןיא

 ךיא רָאנ טשינ זַא החכות ערעוװוש ַאזַא טימ ןלַאּפַאב ךימ

 ןרָאװעג טיור זיא ןיילַא רע רָאנ ,ןרָאװעג טיור ריא ןופ ןיב

 רע יוו ױזַא ,ןזָאלבעצ םיא ייב ךיז ןבָאה ןרעדָא יד ןוא

 ןרעו לָאז ןיבר א ןופ ?קינייא ןַא ,ּפָארַא ןעניז ןופ טלָאװ

 | ?ןכתיה ,רעקניל ַא

 ןעועג טשינ ןיא עיצאקילבוּפ יד זַא גנורעכיזרַאפ ןיימ

 ןיימ לייױו ,טקיאורַאב טשינ םיא טָאה עשיטסינומָאק ןייק

 לָאז ךיא זַא גונענ ןעוועג ןזיא ןדלענטוג טימ טפאשדניירפ

 -עד טייז בָאה ךיא .ךיז ףיוא דשח ןפיט א ןגיוצעג ןבָאה

 טשינ עקעט ןיימ ןיא ךעלכיב ענעדנובעג-טיור ןייק טלָאמ

 .ןנָארטעג

 ּצ

 ךיוא ןענעז יױזַא .עיצילַאנ ןופ ןעהועג זיא ךיליירפ ר"ד

 ייס ןוא עיזַאנמיג רעזדנוא ןופ ייס ,רערעל ערעדנַא יד ןעוועג

 "מינג רעטירד רעד ןופ ךיוא ןוא ,עיזַאנמינ רעטייווצ רעד ןופ

 יד רַאפ (רָאטקעריד סלַא רעטעטשדנַארב ר"ר טימ) עיזַאנ

 -כייל ךס ַא ןעוועג ןיא ןטייצ ענעי ןיא .ערעזדנוא ךעלדיימ

 -ינוא יד ףיוא ןרידוטש וצ עיצילַאנ ןופ ןשטנעמ רַאפ רעט

 ךיז םורַא ױזַא ןוא ,ןילרעב ןופ ןוא ןיוו ןופ ןטעטיסרעוו

 .סעיזַאנמיג עשידיי יד ןיא ןרָאסעּפָארּפ ןרעוו וצ ןטיירגוצ

 רעדָא ןעצ ַא יו רעמ טשינ -- ןטייצ ענעי ןיא ?לכב

 יּפָאמוא ןַא סלַא ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ רָאי ףלעווצ

 -ידיי רעד ןופ לייט רעסיורג רָאג ַא זיא --- הנידמ עקיגנעה

 ר"ד .גנומַאטשּפָא רענַאיצילַאנ ןופ ןעוועג ץנענילעטניא רעש

 סעיזַאנמיג עשידיי יד טעדנירגנענ טָאה רע רעדייא --- עדוארב

 .רעניבַאר סלַא עיצילַאג ןיא טעברַאעגנ טָאה --- שזרָאל ןיא

 רעשידיי רעסיורג רעד -- רָאש רָאסעּפָארּפ ךיוא יוזא

 עקָארק ןיא .עשרַאװ ןיא םוטנדיי םענרעדָאמ םענופ רעריפ

 ןיא .ןָאט עשוהי ר"ד רעניבַאר רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא

 םלָאהקָאטש ןיא .דניורפ ר"ד רעניבַאר ןעוועג זיא גרעבמעל

 גרובסענַאהַאי ןיא  .ןיירּפנערהע ר"ד רעניבַאר ןעוועג זיא
 ןעוועג ייז ןענעז עלַא .וַאדנַאל ר"ד רעניבַאר ןעוועג זיא
 -יֿלַאג יד טָא ןבָאה םוטעמוא ןוא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג
 ןשיריי םעיינ ַא ןופ גנולקיװטנַא יד טסולפנייאַאב רענַאיצ
 רעשידיילַאנָאיצַאנ ַא וצ טבערטשעג טָאה רעּפלעוו ,טסייג
 ,גנובעלפיוא

 ר"ד ןעגנַאגעג ךיוא ןענעז גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא
 םירבח ערעזדנוא ןופ ךס ַא רָאג ןוא ,סעיזַאנמיג ס'עדוַארב
 ןרעוו וצ טרָאד ןוא ?ארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה
 טָאה שזדָאל ןיא ןבעל עשיריי סָאד .סעקינצוביק ןוא םיצולח
 ךיוא ןבָאה תונורסח ןייק רעבָא ,תולעמ ענייז זיַאהעג ךיז
 .ערעווש רָאג ןעוועג ןענעז תונורסח יד ןוא .טלעפעג טשינ

 יד רעבָא .טלָאװעג טשינ דיי רעד ךיז טָאה ןרילימיסַא
 ןימ אזא ןעגנוווצעגפיוא שיטַאמָאטױא ןבָאה ןעגנוגנידַאב
 ןםיוא ןַא ןָאטעג טכַארט ַא ךיז טָאה ןעמ ןעוו .עיצַאלימיסַא
 ָאי ןיוש ךיד טעװ ןעמ ביוא -- טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ
 שממ ןפרַאד ןעמ טעװ -- ערוטַאמ ןייד ךָאנ ןעמעננָא טרָאד
 -- ןטנעדוטס עשיקעדנע יד ןגעק ןפמעק וצ םיירגעגוצ ןייז

 ךיי ןטושּפ םעד לָאז סָאװ ?ַאװק ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא
 ןעגנוגנידַאבסנבעל יד ,דיי ַא ןביילב וצ גנוקיטומרעד ןבענוצ
 ןגעק ןפמעק טשינ ףרַאד ןעמ ןעוו וליפַא ,רעווש גונעג ןענעז

 ןיילַא ךיז ןעמ לָאז סָאװרַאפ ָאט ,סעקעדנע עקידתועשר יד

 -ירעוש רעמ ךָאנ ףױרַא טנייל סָאװ שידיי רעמ ךָאנ ןכַאמ

 ? ץנעטסיזקע ןייד ףיוא ןטייק

 ןעװעג םידימלת יד ןענעז עלוש רעד ןיא זדנוא ייב

 -עג ןיא דומיל-רכש רעד .ןעמייה עכעלגעמרַאפ ןופ סנטסיימ

 ןעוועג ןענעז סעיזַאנמינ תוברת יד .רערעייט ץנַאג ַא ןעוו

 טסָאקעג ןבָאה סעיזַאנמיג ס'עדוארב רעבָא .רעקיליב ךס ַא

 יד .שויטסערּפ ןכיוה ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז ןוא ,רעייט

 ךיז טימ ןבָאה רעליש יד סָאװ גרַאװנסע טימ ךעלטייב עלופ

 -געמרַאֿפ ןַא ןזיוַאב ךיוא ןבָאה גָאטיס ףיוא טכַארבעגטימ

 ןעו ןוא .טקַאּפעגנייא ךעלטייב עכלעזַא ןבָאה סרעטומ עכעל

 -ענ בָאה ךיא יו יוזַא -- טייהנגעלענ ַא טַאהעג טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה ,םירבח ערעזדנוא ןופ ןבוטש יד ןכוזַאב וצ -- טָאה

 -יורג טימ ןוא ?בעמ ענייש טימ ,תובחר א ןעזענ ךיוא טרָאד

 טימ ןוא ,סרעילאדנַאש ענעלַאטשירק טימ ןוא ,ןרעמיצ עס

 .ןענַאיּפעטרַאפ

 ,רַאבקנַאד גָאט ןקיטנייה ןזיב ךיא ןיב רבח ַאזַא םענייא

 יד ןעמַאזוצ ןכַאמ ידכ ןעמוקעג םיא וצ ןיב ךיא ןעוו ?לייוו

 עשינזח ענעדישרַאפ טליּפשעג רימ רַאפ רע טָאה ,סעיצקעל

 ךיז ךיא בָאה טייצ רעד טימ ,ןָאפָאמַארג ןייז ףיוא ןסילּפ

 "וניקולא 'ד ָאניםחר, ןטנַאקַאב םעד ןעגניז וצ טנרעלעגסיוא

 טקנעדעג רעוו .טַאלבנעזָאר עלעסָאי ןזח ןטמיראב םעד ןופ

 יד ןיא רעבָא ?"ָאנםחר, ס'טַאלבנעזָאר ןזח טשינ טנייה

 -כרוד טלָאמעד טייז ןבָאה ןדיי רימ סָאװ ןטייצ ערעווש עֶלַא

 סָאמרעביא ןַא ןענופעג לָאמ ןייא טשינ ךיא בָאה ,טבעלעג

 "ָאנםחר} םעד ךיז בָאה ךיא ןעוו טסיירט רעקיטסייג ןופ

 ןיימ טָאה הליפת יד טָא .ןעגנוזענוצ ןיילַא ןטַאלבנעזָאר ןופ

 -ָאקירטעיּפ רעד ףיוא טניווועג טָאה סָאװ -- ןַאמיירפ רבח

 -םיוא יז ךיז בָאה ךיא זיב טליּפשענ רימ רַאפ --- סָאנ רעוו

 רעמיצ ןיימ ןיא ןיילַא ןיב ךיא ןעוו ,טנייה ךָאנ ןוא .טנרעלעג

 ,ריס ךיז טכַאד ,ןעגניז ןיילַא הליפת ןָא יד ביוה ךיא ןוא

 טָאה טַאלבנעזָאר עלעסָאי יו רעסעב ךָאנ יז גניז ךיא זַא



 שזדָאל ןיא םויזַאנמיג ןשידיי ןטייווצ ןראפ טכיל-המשנ א -- טרָאּפָאּפאר .י ר"ד ברה 0

 רעפיט ךָאנ ןיא טסיירט עקיטסייג ןיימ ןוא -- ןָאטעג סָאד

 -לוש רערעייט ןיימ ,טנייה ךיז טסניפעג וד ּגוװ ,רעמערַאװ ןוא

 -קנַאד רעכעלדנעמוא טימ ךיד ךיא קנעדעג ,ןַאמיירפ ,רבח

 ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא סָאװ דָאש ַא רָאנ רימ זיא סע .טייקראב

 רָאנ זַא ױזַא ,ןעמענ עטשרע יד ייב ןפורעג טשינ ךיז רימ

 ייס זַא רעבָא ביולג ךיא .טנַאקַאב רימ זיא ןעמָאנ-החּפשמ ןייד

 לָאמ ליפ ױזַא ןיוש טָאה רעכלעוו -- םלוע-לשדונובר רעד

 ייס ןוא --- "וניקולא 'ד ָאנ-םחר, םעד ןענניז טרעהעג ךימ

 רעזדנוא ןבעגעג ךָאד טָאה רעכלעוו --- טַאלבנעזָאר עלעסָאי

 ךיא ןעמעוו ןסייוו -- גונעת ןשירעגניז-קיטסייג ליפיוזַא רוד

 .ריד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,קנַאדעג ןיא בָאה

 ּצ

 שזדָאל ןיא ןדיי עלַא טשינ ןַא רעבָא זיא תמא רעד

 ײּפעט ערעייט טימ ,תוריד עכייר עכלעזַא ןיא טניווװעג ןבָאה

 יד טצוּפעג ןבָאה סָאװ ןטסניד עשיריי-טשינ טימ ןוא ,רעכ

 עשיריי יד ןפלָאהענוצ ןוא ,ןסע סָאד טכַאקעג ןוא ןבוטש

 .ןעיורפ

 ןפיוא ןרָאפוצוצ ןעמוקענסיוא רימ ןזיא לָאמ ןייא טשינ

 -ליה יד .טייקמערָא רעשידיי רעד וצ ןעזוצ ךיז ןוא טולַאב

 רעקירעדינ שממ ןענַאטשעג ןענעז טרָאד ךעלעקזייה ענרעצ

 טנעקעג טשינ יינש םעד ןבָאה רעכעד יד ןוא ,סָאנ יד יװ

 -יצ עניילק יד ןיא טנגערעגניירַא טָאה'ס ןוא ,ןטלַאהרעטנוא

 -רַאֵפ ןעװעג ןענעז רעטצנעפ יד ןופ ןביוש יד ןוא ,ךעלרעמ

 ןופ זיא זָאלג סָאד ?ייוו ,ריּפַאּפ-קַאּפ רעדָא לװָאט טימ טקעד

 -עג טרָאד ןדיי יד ןבָאה ךָאד ןוא .ןלַאפעגסױרַא ןעוועג ייז

 .ןעיצ רעטייו טייק יד ןוא ,ןפָאה ןוא ,ןבעל טזומ

 טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה טייקמערָא יד ןעז וצ ידכ רעבָא

 -עצ רעד ףיוא טניווװעג בָאה ךיא .טולַאב םוצ זיב ןייגוצוצ

 ךיא ידכ ,סַאג ַאטַאטשנַא ןופ טייו טשינ ,ןביוא ,ענַאינלעג

 עניימ החּפשמ יד .עקצַארטסינַאמ רעד וצ טנעָאנ ןייז לָאז

 טייצ וצ טייצ ןופ ךָאד ,רימ ףיוא זגורב ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 ,לטע עמומ ןיימ וצ לעיצעּפס ןוא ,ןעגנַאגעגוצ ייז וצ ךיא ןיב

 יורפ ערעייט ַא ,ד"יה רעטָאפ ןיימ ןופ רעטסעווש ערעגנוי יד

 בוד רכשי 'ר ןופ רעטכָאט ַא ,ןעועג לטע עמומ ןיימ ןיא

 ַא טימ טאהעג הנותח טָאה יז ןוא ,ןיבר רעצישָאדַאר םעד

 גנוקיטפעשַאב רעייז .דיסח רערעג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ

 עינדָאכסװו רעד ףיוא טפעשעג גרַאװנסע ןַא -- ןעוועג ןיא

 רעדָא -- ענלעשזד רעד ןופ גָאר םענופ טייו טשינ ,סַאג

 -מערָא יד .ןסייהעג רעטעּפש טָאה סָאג יד יװ ,ַאשטיװַאטורַאנ

 .ןגיוא יד ןסירענ שממ טָאה טייק

 סע .ןרעדניל וצ טייקמערָא יד טימַאב ןדיי ךיז ןבָאה

 גָאטימרַאפ קיטיירפ ןדעי ױזַא יו ןעז וצ ןעוועג ןייש זיא

 ןדיי ּוװ ,ףייה עסיורג יד ףיוא ןעגנַאגעג ןדיי עכעלטע ןענעז

 ןופ תולח ןעמונעגנעמַאזצ ןבָאה ייז ןוא ,טניווװעג ןבָאה

 ךָאנ ןוא החּפשמ רעד ןופ הלח ןייא ,תוחּפשמ ענעדישרַאפ

 ןיא שיק רעד ןעוו ןוא ,החּפשמ רעדנַא ןַא ןופ הלח ַא

 ,טליפעגנָא ךיז טָאה תולח יד ןגָארטעג ןבָאה ייז ןכלעוו

 זיוה "םינקז בשומ , םעד ןיא ןגָארטעגקעװַא םיא ייז ןנבָאה

 -ָארַאי ןבענ ,סָאג עקסרָאמָאּפ רעד ףיוא ןענַאטשעגנ זיא סָאװ

 סע בָאה ןוא ןעזעג סָאד בָאה ךיא .עלוש-ךַאפ ס'יקסנישט

 ןוא ,קיטיירפ ךָאנ קיטיירפ ןעוועג סָאד זיא ױזַא ,טרעדנוװַאב

 "םינקז בשומ , רעשזרָאל םעניא סענעדיי ןוא ןדיי עדעטלע יד

 .תבש ףיוא הלח עשירפ לקיטש א טָאהעג ןבָאה

 -עטלע יד רַאפ שיפ ןעמונעגנעמַאזוצ ןבָאה ןדיי ערעדנַא

 ענעי ןופ ןעיורפ עשידיי עקיצרַאה יד עכלעוו ,ןשטנעמ ער

 ןעמַאזוצ ,ךעלזעלג ןוא ןעיִָאלס ןיא טגיײלעגניירַא ןבָאה ןטייצ

 ַא ןעמונעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה ךיוא .ךוישיפ ל?לסיב ַא טימ

 ,רעטייוצ א ןופ ףוע ?טרעפ ַא ןוא יורפ ןייא ןופ ףוע בלאה

 ךס ַא ךיוא יװ ,ןשטנעמ ערעטלע יד ןענעק לָאז ןעמ ידכ

 רעד זַא ךעלגעמ .תבש הוא ןעגנערבוצ סעּפע ,טייל עמערָא

 טשינ לָאז דיי ַאזַא ןוא אזַא זַא טלָאװעג טָאה רעטשרעביוא

 הרות לקיטש ַא טימ דיי רעד רעבָא .רשוע רעסיורג ןייק ןייז
 ןוצר םעד ןגעק ןייג טעוװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה ץרַאה ןייז ןיא

 ריי-טימ ןייז ןענָאק רָאנ טעוװ רע ביוא ,םלוע-?שדונובר ןופ

 .ןפלעהסיורַא

 ערעזדנוא עבָאב יד לייוו ,ןעזעג ץְלַא סָאד בָאה ךיא ןוא

 טניווװעג טָאה -- ןדייז רעצישָאדַאר םעד ןופ הנמלא יד ---

 ס'יקסנישטָארַאי רעביאנגעק טקנוּפ ,עקסרָאמָאּפ רעד ףיוא

 תבש םעד ןעגנערברַאפ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ןוא ,עלוש-ךַאפ

 ןגָארטעג ןבָאה ןדיי יד יו ןעזעג ךיא בָאה ,ןעבָאב רעד ייב

 "םינקז בשומ , םעניא תולח טימ ןשיוק עטליפעגנָא ערעייז

 -ךַאפ) "עקווולסימעשּפ , רעד ןבענ ןעוועגנ זיא רעכלעוו ןיירַא

 .(עלוש

 "קרצה תניל; םעד טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 -סיוא ןעוועג זיא דוד-ןגמ רעסיורג ַא .ענַאינלענעצ רעד ףיוא

 -לעוו ,סנַאלבמַא-רָאטָאמ םעד ןופ ןטייז עדייב ףיוא ןלָאמעג

 ןשידיי םעד רַאפ ףליה עשיניצידעמ טכַארבעג טָאה רעכ

 -יזָאלספליה רעשידיי ?ליפיוזַא ןופ ןטימ עמַאס ןיא .,ןקנַארק

 -םױרַא קלָאפ רעזדנוא ףיוא טָאה טלעוו עטכעלש ַא סָאװ ,טייק

 רעד רָאנ טשינ ןוא -- בושי רעשזדָאל רעד זיא ,ןעגנּוווצעג

 וו ףליה ןגנָארט וצ טריזינַאגרָא ןעועג -- בושי רעשזדָאל

 .ןבָאה טפרַאדעג יז טָאה ןעמ

 ִצ

 םענופ ןקורדסיוא עלַא טכַאמעגטימ טָאה ןעמ ביוא

 ןעמ זַא ןייזטסּוװַאב סָאד ןעוועג ךָאד זיא ,ןבעל םענרעדָאמ

 ,ןבעל ןגייא ןַא ןבעל וצ טייקכעלנעמ ַא דיי םעד ןבעג זומ

 -ָארּפטרעדנוה טשינ ךיז טָאה סע ןעוו ךיוא ,ןבעל שידיי ַא

 -סנבעל ןזעינילער-לענָאיצידַארט ןטימ טריציפיטנעדיא קיטנעצ

 ,טָאטש רעד ןופ ?ייט ןשידיי םעניא ,ןסַאנ ךס ַא ןיא .רעגייטש

 -םידיסח ַא רעדָא שרדמה:תיב א רעדָא לוש ַא ןעוועג זיא

 -עג טפָא ךיז ןבָאה ןדיי וו ןינמפ א םתס רעדָא ?ביטש

 רענייטש רעשידיי רעד יו יױזַא ,גָאט ַא לָאמ יירד ןפָארט

 ךס ַא טַאהעגנ ךָאנ טלָאמער ןבָאה ןדיי .ןעוועג לָאמ עלַא זיא

 ןבעגעג ייז טָאה ןביולג רעקיזָאד רעד ןוא ,ןביולג ןזעיגילער

 -סיד ערעטיב ענעדישרַאפ יד ןטלאהוצסיוא חוכ ןטסכעה םעד

 זיא סע .ןדייל טזומענ טָאה קלאפ סָאד סָאװ סעיצַאנימירק

 ,לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ןקור םעד ןגיוב וצ טכייל טשינ

 טשינ ךיוא זיא סע .ןכערבנייא טשינ ךיז לָאז ןקור רעד ןוא

 ןוא ךיד טקידיילַאב טםלעוו עשידיי-טשינ יד יװ ןרעה וצ טכייל

 וד ןוא ,ריד ףיוא ןעמָארנָאּפ טכַאמ ןוא ךיד טקירדרעטנוא

 וטסָאה .ןעגנערב ךיז טימ טעוװ ןנרָאפ רעד סָאװ טשינ טסייוו

 רעסערג ריד ייב טלעוו יד ןיא ,רעבָא ,ןביולג ןועינילער ַא
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 גט איי: יי: יי קייט גע טי דע אלדד דיעל היל עשיר יע לעיללי ,יייי ייי יי

 יו ױזַא ןוא .ןרענעלקרַאפ ריד רַאפ יז ליו אנוש רעד יו

 :עטַאלז ?בייוו ןייז וצ טגָאזעג לָאמַא טָאה השנמ רעטלַא רעד

 ,טנייה ףיוא ָאטשינ ןיא סע ,יַא
 ,ןגרָאפ ףיוא ָאטשינ ןיא סע ןוא
 ,טָאג ןסיורג ַא רימ ןבָאה
 .ןגרָאז ןיוש טעװ רע ןוא

 טייקסיורג יד ןייטשרַאפ ןענָאק הלונס ידיחי רָאנ רעבָא

 ןוא ,גָאט ןיא לָאמ יירד ןיירַא שודק םוקמ ַא ןיא ןיינ ןופ

 ענעבילברַאפ יד ןיא הסנרּפ ףיוא ןטעברַאסיוא זיא טשינ יו

 ןענעגונַאב ךיז זופ שטנעמ רעטושּפ רעד .גָאט םענופ ןהעש

 עשידיי א ןיא שטנעמ ַאזַא רַאפ .הנרדס רעדנַא ןַא טימ

 ַא טימ ןוא ,ןטינשַּפָא עכעלגעט ןיא ןַאמָאר ַא טימ ,גנוטייצ

 ןופ עדָאטעמ א ךיוא ,ענַאליב עשירארעטיל עקידקיטיירפ

 .קיטסייג ךיז ןבעלסיוא

 ּצ

 ךיא בָאה ,עיזַאנמיג רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ייב ןצעזקעװַא ךימ לָאז רע ןַא רעיצרעד-ןסַאלק םעד ןטעבעג

 .ךעלשידיי טריפעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו רעליש ןטוג ַא

 רימלת א ייב טצעזעגקעוַא רעיצרעד-ןסַאלק רעד ךימ טָאה

 ןבענ רענייא ןסעזעג רימ ןענעז .רעקיד ?אומש ןעמָאנ ןטימ

 ןיא ןוא ,ערוטַאמ יד ןעמוקַאב ןבָאה רימ זיב ןרעדנַא םעד

 ןבָאה רימ .דניירפ עכעלנעזרעּפ ןרָאװעג רימ ןענעז ןשיווצ

 ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז רימ ןוא ,ןרעדנַא םעד רענייא טכוזַאב

 םענופ שיט םייב רענייא ןסענעג ןבָאה רימ ןוא ,ןעמַאזוצ

 .ןרעדנַא

 -ינוא ערעזדנוא טקידנערַאפ רימ ןבָאה טייצ רעד טימ

 ןוא ,ןכַארּפש עשיטימעס טנרעלעג בָאה ךיא -- ןטעטיסרעוו

 -סיוא טָאה רע ּוװ ,דנַאלסיוא ןייק ןרָאפענ זיא רעקיד ?לאומש

 -עג ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי .רָאטקָאד ַא סלַא טרידוטש

 לאומש דניירפ-לוש ןיימ זַא טרעהעג ךיא בָאה ,?ארשי ןיא ןעוו

 ,טייצ עגנַאל ַא ביבא-?ת ןיא רָאטקָאד ַא ןעוועג זןיא רעקיד

 ןבעל סָאד םיא ייב טָאה טייהקנַארק ערַאבליײהמוא ןַא רעבָא

 ןיימ ןופ רעטָאפ םעד טכוזַאב טלָאמעד בָאה ךיא .טביורעגוצ

 ,שזרָאל ןיא ןרָאי יד ןופ טקנעדעג ךימ טָאה רעכלעוו ,דניירפ
 סלַא רָאנ טשינ לָאר עבושח ַא טליּפשעג טָאה ןיילַא רע ּוװ

 רעשידיסח ַא סלַא ךיוא רָאנ ,טנַאקירבַאפ רעכעלנעמראפ א

 .לביטש ש"יבר ַא ןיא טנוװַאדעג טָאה רעכלעוו ,ריי

 ַא ןסעזעג זיא קנַאב רעזדנוא ןופ קעװַא תורוש ייווצ

 ןָא רָאנ ןיוש ,שילױוּפ ןטוג ַא טדערעג טָאה רעכלעוו דימלת

 םיא ןעמ טלָאװ טלעוו רעניימעגלַא רעד ןיא ןוא ,טנעצקַא ןַא

 לאומש ןעוועג ןיא ןעמָאנ ןייז .דיי ַא סלַא טכַארטַאב טשינ

 יקסרעדנעלָאה רעה ןטנַאקַאב םעד ןופ ןוז ַא --- יקסרעדנעלָאה

 טַאר-טָאטש רעשזדָאל םענופ דילנטימ א ןעווענ זיא רעכלעוו

 -ָאד רעד ךיוא .ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ רעייטשרָאפ ַא סלַא

 רעד ףיוא םעדניירפאב רימ טימ ןעוועג זיא דימלת רעקיז

 ךיוא טָאה רע זַא טרעהעג בָאה ךיא .עלוש רעד ןופ קנַאב

 עשטייד יד ןופ הפוקת רעד תעשב ןוא ,ןיצידעמ טרידוטש

 ןיא ןעמוקעגמוא רע ןיא ןלױּפ ןיא ןרענַאל-עיצַארטנעצנָאק

 .ָאטעג רעקָאטסילאיב םעד

 רע טָאה ןיקדוי .שזדָאל ןופ ךיא קנעדעג רבח ןייא ךָאנ

 ,םויזאנמיג "הנביא ןיא טנרעלעג טָאה רע ןוא ,ןסייהעג

 ןדיי עזעיגילער-לַאנָאיצַאנ יד טריפעגנָא ןבָאה סע ןכלעוו טימ

 ךס ַא טימ םיא קנעדעג ךיא ;עיצַאזינַאנרָא-חרזמ רעד ןופ

 שטָאכ ןוא ,ןעװעג ברקמ ךימ טָאה רע ?ייוו ,טפַאשדניירפ

 ןגיוצעגניירַא ךימ רע טָאה ,"הנבי, ןיא ןעוועג טשינ ןיב ךיא

 ַא טימ טריפעגנָא טרָאד בָאה ךיא ןוא "יתדה רמושה , ןיא
 טימ ןענעקַאב טפרַאדעג בָאה ךיא עכלעוו ,עכעלטנגוי עּפורג

 -רַאפ קיטייצירפ רָאנ םענופ ןטפירש עזעינילערדלַאנָאיצַאנ יד

 -ָאעדיא ןוא רעדנירג רעד ,וָאדנַאל םייח ?לאומש םענעברָאטש

 "יתירה רסושה , ןופ גָאפ

 טימ טנגענַאב ךיז בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד

 רעד ןיא תבש טנװַאדעג בָאה ךיא ןעוו ןעוועג זיא ןעניקדוי

 -וצ .?"ז ,ןדייז רעצישָאדַאר רעזדנוא ןופ ?ביטש םעניא ירפ

 רעד ףיוא טניווװעג טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז טימ ןעמאז

 -טעיפ רעד וצ ּפָארַא ?סיב ַא שטָאכ ,רעביאננעק ,עקסרָאמַאּפ

 זַא ױזַא ,ןענעואד ןעמוקעג טרָאד ןיקדוי זיא ,וצ רעווָאקיר

 -- רעליש-עיזאנמיג ייווצ ןעווענ טציא ןענעז ?ביטש םעניא

 -עשז ַא טַאהעג טָאה סָאװ ל?לטיה קיטנַאק-סקעז ןיימ ןיא ךיא

 -עדוארב רעד ןופ ל?ָאבמיס רעד סלַא תעדה-ץע ןַא טימ ןָאט

 טָאה סָאװ ?טיה ןדנור ןטימ --- ןיקדוי --- רע ןוא ,עיזַאנמיג

 לָאבמיס רעד סלַא תוחול ייוצ יד טימ ןָאטעשז ַא טַאהעג

 .עיזַאנמיג עזעיגילער יד ,"הנבי , ןופ

 לביטש רעצישָאדַאר םעניא טנװַאדעג עדייב רימ ןבָאה

 -עג ןענעז ןעקנַאדעג ערעזדנוא רעבָא ,עקסרָאמָאּפ רעד ףיוא

 -ץרא ןגעו טמולחעג טָאה ןיקדוי .ןטלעוו ערעדנַא ןיא ןעוו

 לייורעד .יירעניבַאר רענרעדָאמ ַא ןגעו -- ךיא ןוא ,לארשי

 ערעזדנוא רעטנוא ןדָאב רעד זַא טסּוװעג רימ ןבָאה רעבָא

 טסּוװעג סָאד ןבָאה ןדיי עלַא .רעקיאור ןייק טשינ ןיא סיפ

 טָאה רענייק לייוו עליטש ַא ןעוועג זיא עידענַארט יד ןוא --

 טלָאװעג זדנוא ןעמ טָאה ןליוּפ ןופ .ןפלעה טנַאקעג טשינ ייז

 טלָאװעג טשינ זדנוא טָאה דנַאל רעדנַא ןייק ןוא ,ןנָאיסױרַא

 .ןעגנָאהעג רימ ןענעז דרע ןוא למיה ןשיװצ .ןזָאלניײרַא

 -עג שזרָאל ץנַאג טָאה טנװַא ןייא ױזַא יו ךיא קנעדעג

 ןיא עדער ַא ןטלַאה טלָאמעד טעוו יקסניטָאבַאשז זַא ןעגנולק

 סָאװ ,ענלעשזד רעד ףיוא ,עינָאמרַאהליפ רעד ןופ לַאז םעד

 ערעזדנוא רעבָא ,ַאשטיװָאטורַאנ ןסייהעג טלָאמעד ןיוש טָאה

 טימ ךָאנ ."ַאנלעשזד יד, סַאג יד ןפורעג ץלַא ךָאנ ןבָאה ןדיי

 -עג סַאג יד טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעד רַאפ ,רעירפ העש יירד ַא

 ןשידיי םעד ןרעה ןייג טלָאװעג ןבָאה סָאװ ןדיי טימ טעמושז

 ןעמוקעגסיוא רעטעּפש זיא רימ שטָאכ ןוא -- ןובירט-סקלָאפ

 טלַאה ,םיניהנמ עשידיי ןוא רענדער עסיורג ערעדנַא ןרעה וצ

 רעטסערג רעד ןעוועג זיא יקסניטָאבַאשז זַא ץלַא ךָאנ ךיא

 -גיירַא ךיז ןעגנולענ רימ זיא קילג ןיימ וצ ןוא --- ייז ןשיווצ

 -"רעביא ןעוועג זיא לָאז רעד .גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןּפַאכוצ

 -- ֿפעק ףיוא ןענַאטשענ ןיא םלוע רעד ;ןשטנעמ טימ טלופ

 ןשטנעמ יר ןוא ןעלסקַא רֶאֹּפ ייוצ ףיוא ןסעזעג ןיב ךיא

 ,טושּפ ,לייוו ,טרָא ןופ טרירעג טשינ טייצ עצנַאג יד ךיז ןבָאה

 -ָאבַאשז ןוא .ןריר וצ ךיז ּוװ ןעוועג טשינ טרָא ןייק זיא סע

 .עטלמַאזרַאפ יד ןופ סעיזַאטנַאפ יד טרעקַאלפעצ טָאה יקסניט

 טזיילעגסיוא טנעקעג קלָאפ עשיריי סָאד טלָאװ ןיוש-ןיוש טָא

 רך'רא ןופ ןרעױט יד טנפעעג טלָאװ דנַאלגנע ביוא ,ןרעוו

 טכַאמ עשירָאטַאדנַאמ יד זַא טשינ קפפ ןייק זיא סע .לארשי
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 -ַארַא טנזיוט עכעלטע טימ ןבענ הצע ןַא טנעקעג ךיז טלָאװ

 -רעקלעפ רעד ןופ ןוצר םעד ןגעק ךיז ןלעטש עכלעוו ,רעב

 -ַאּפ ןייק ןרירגימע וצ טייקכעלגעמ ַא ןבָאה ןזומ ןריי .עניל

 ,ביוטש ףיוא ןביירעצ ייז ןעמ טעוװ שרעדנַא לייוו ,עניטסעל

 לָאמ טנזיוט ןעצ ןוא ,שלאפ ןזיא גנורינער עשילגנע יד רעבָא

 דנַאלגנע .ןעננוטכילפרַאפ עלַאנַאיצַאנרעטניא עריא וצ ,שלַאפ

 יז טיינ דלַאב ןוא ,סופ ןייא טימ עטָאלב רעד ןופ סױורַא טייג

 -ָאבאשז ןוא -- סופ ןטייוצ ןטימ עטָאלב רעד ןיא ןיירַא

 ענייז טימ טרירטסוליא ןוא עניב רעד ףיוא טייטש יקסניט

 טימ עטָאלב רעד ןופ סיױרַא טכירק דנַאלגנע ױזַא יו טנעה

 ןטימ עטָאלב רעד ןיא ןיירַא יז טכירק דלַאב ןוא ,סופ ןייא

 ,סופ ןטייווצ

 ןוא ןריפנָא ױזַא טכַאמ עשירָאטַאדנַאמ יד טעװ גנַאל יו

 קלָאפ ןטגלָאפרַאפ םעד ןופ ןעגנונעפָאה עטכערעג יד ןרעטשעצ

 רימ -- הנידס עשידיי עיירפ ַא ןבָאה ןזומ ריס ?לארשי

 -עינָאמרַאהליפ רעד ןוא .הנידמ עשידיי עיירפ ַא ןֿבָאה ןלעוו

 םענרַאפ ַאזַא ןופ ײרעשטַאּפ ַא טימ טכליהעצ ךיז טָאה לאז

 ןוא טפאשביל ןופ ײרעשטַאּפ ערעסערנ ןייק ,ןיימ ךיא ,זַא

 ןוא ןרָאװעג טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא טײקרַאבקנַאד

 ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא ןעמוק לָאמַא טעוװ חישמ ןעוו

 סעיזַאטנַאפ יד ןיא דיירפ ערעסערג ַא ןרעקַאלפעצ טעוװ רע זַא

 .רעגלָאפכָאנ רעדָא רערעהוצ ענייז ןופ

 ,ננַאזעג ןופ עיצקעל ַא טָאהעג ןבָאה רימ ןעוו ,סנגרָאמוצ

 עכלעזַא ןיא תובהלתה עטלּפָאט ַא טנײלעגננײרַא רימ ןבָאה

 "תרנכ םי תפש לע , ןוא "ילמנ למנ , יו רעדיל עשיאערבעה

 ,"?ןויצ תביש תא 'ד בושב , ןוא

 ּצ

 טָאה ,שזדָאל ןזָאלרַאפ לָאמ עטצעל סָאד בָאה ךיא ןעוו

 ןוא ,ךעלטנייוועג יוװ יִקשולֶאק ןיא טלעטשענּפָא ןַאב יד ךיז

 רערעװש א יװ יוזא ןעוועג רימ ייב זיא סניימ ץרַאה סָאד

 ןרעטלע עניימ טימ ןייז לָאמַא ךָאנ ךיא לעװ דלַאב .ןייטש

 רעטעּפש םישדח יירד טימ ןוא -- ל?יפעג רעכעליירפ ַא --

 -נָא ןַא ךיוא -- טעטיסרעווינוא ןפיוא ןטערטנירַא ךיא לעוװ

 לעװו ?שזדָאל טימ ןייז טעו סָאו רעבָא .?יפעג רעמענעג

 רעכלעוו בקעי 'ר רעטעפ ןיימ ןרעה ןענעק לָאמַא ךָאנ ךיא

 -שָאדָאר רעזדנוא ןופ ןינמ ןטימ טריפעגנָא טלָאמעד טָאה

 סיורג טַָאהענ טָאה ערעזדנוא עבָאב יד ןוא ,ל"צז ןדייז רעצ

 תבש ןדעי ףסומ ןענעװַאד טרעהעג םיא טָאה יז ןעוו תחנ

 יו יוזא "תורימז םיענא , םעד ןעגניז טימ ןקידנערַאפ ןוא

 ןקיטייצרַאפ ןיא םייול ןופ רָאכ םעד ןופ דילגטימ רעשידלעה ַא |

 טלָאמעד עבָאב יד ןזיא .ןָאט טנעקעג סָאד טָאה שדקמה:-תיב

 סָאד טקורענקעווא טָאה יז ןוא ,םישנ - תרזע םעניא ןענַאטשעג

 -ןורא רעד יו סנטייוורעד ןופ ןעז וצ ידכ ?סיב א לגנעהרָאפ

 ַא ןעננוזעג טָאה רעריא ןוז רעד ןוא ןְפָא ןעוועג זןיא שדוק

 ןטלָאװ סערַאמכ ןייק יוװ יוזא ,םלוע-לש-ונובר םוצ גנַאזעג-ביול

 רשפא רעדָא .טנָאזירָאה ןשידיי ןפיוא ןזיווַאב טשינ ךָאנ ךיז

 -עגסיוא טָאהעג ךיוא טייצ רענעי ןיא עבָאב רעזדנוא טָאה

 יד ןיא ,הנומא עזעיגילער טסָאה וד ןעוװו זַא ,טריפָאזָאליפ

 רָאנ ןענעז ןטנָאזירָאה ענייד לייו ,טשינ ערַאמכ ןייק ערַאמכ

 ! ערעדנַא

 רעשיטַארקַאטסירַא ןוא רענייש רעד טימ ןייז טעוװ סָאװ

 יכדרמ ר"ד רעניבַאר רעד ּווװ יקשושטשָאק עעלַא יד ףיוא לוש

 רעד ןעוועג זיא ןַאמרעטלַא ןזח ןוא טקידערּפעג טָאה עדוארב

 ערעזדנוא הנומא יד ףיט יװ טשינ סייו ךיא ? רוביצ חילש

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןופ ןבעל ןשיטקַארּפ םעניא ןעוועג זיא

 ןעו רעבָא .לוש "רעשטייד , רענעי ןיא טלמַאזרַאפ ךיז

 תועובש ןופ בוט-םוי ןיא ןעמוקעגניירא לָאמַא טרָאד ןיב ךיא

 -ןעמולב עצנַאג טימ טריצעגסיוא ןייש יוזא ןעוועג לוש יד זיא

 ןריצסיוא ןופ הווצמ אזא ןעוועג טְלָאװ סע ביוא זא ,סנפיוה

 טשינ ןדיי רעזדנוא ןטלָאװ תועובש ףיוא ןעמולב טימ לוש ַא

 ,הנווכ רערעסערג ַא טימ ןייז םייקמ הווצמ יד טנעקעג

 ךיא ןוא יקשולָאק ןיא טלעטשענּפָא ןַאב יד ךיז טָאה

 ןצנַאג םעד ןופ עיפַארגָאטַאפ עניילק א ןעמונעגסיורא בָאה

 ךיז בָאה ךיא .טקוקעג גנַאל ריא ףיױא ןוא ןרעזדנוא סַאלק
 עלַא ייז ןוא ןגעלָאקלוש עניימ ןופ ןעמענ יד טרזחענרעביא
 ,עיפַארגָאטַאפ רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיֹוא ןבירשרַאפ

 ןקיטנייה ןזיב ,ןרָאי עַלַא יד ךרוד ןטיהעגּפָא בָאה ךיא עכלעוו

 עכלעוו ןופ ךשמ ןיא ,רָאי קיצנַאװצ עכעלטע יוזא ןיוש ,גָאט

 .ןתולג ענעדישרַאפ ןיא טרעגלַאװעג ךיז בָאה ךיא

 ייז ,עטַאט רעשילמיה ,ןליוו רעכעלטעג ןייד ןייז סע לָאז

 ןוא םישודק ערעזנוא עלַא טימ ןעמאזוצ ןעקנעדעג וצ ןעמעלַא
 ? םירובג
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 רעגניזעלש .ם

 "רימזה , םייּב עידומס-רעטַאעט רעשזדָאל ירד

 ןײלא ךימ טסָאה הלעמ לש אילמפ יד יװ יױזַא

 'עגניא סיױא סוײװ .ןעמעלט ײז -- ןבעל טזָאלעג

 ,סנ8משיפ ,סגרעבנירג :עגײמ ערעײט יד -- ןעגוולש

 ךעד ןופ ערעדנַא עלַא ןוט סיקסניודולּפ ,סגיילק

 ןרחאו ןוא "רימזה;ג םיב עידוטס רעטאעט רעשידיי

 שטיװָאקשָאמ .י רעסישזער רעֶקיִרָאיגגַטְל רעד ןורחט

 ןעקגעדעגראפ וצ בוח רעקילײה א רימ ףיוא טגיל ---

 .תורודה'לכ 'ףוס דע ןורכזל ײז ןבײרשראפ ןוט

 .ןיחכתשמ אלו ןידבאד ?א ?בח

 "רימזה , םייב עידוטס-רעטאעט יד

 רעשזדָאל ערעדנַא ךס א יװ
 ןבָאה ןשטייד יד יוװ םעדכָאנ ,שזדָאל ןזָאלראפ טָאה ,ןריי

 געװ-רעדנַאװ רעייז ףיוא .ןעװעטַאבעלַאב ןעמונענ ןטרָאד

 ייז ןופ ?ייט רעטסערג רעד ןענעז -- ןָאיַאר רעקסניּפ ןיא ּוװ

 .דנאלסור ףיוא עיזַאװניא רעשטייד רעד תעשב --- ןעמוקענמוא

 סנָאזרעדָארב טיירגעגוצ טלָאמעד טקנוּפ טָאה עידוטס יד

 ."ץענערג יד , נ"א ןצענערנ עשיסור יד טעמדיוועג ,עסעיּפ א

 ִּצ

 ווורפ רעטשרע רעד

 -- ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 יד ןעו -- 1922:1918 ןרָאי יד ןופ והובו-והות םעד ךָאנ

 ןבָאה עכלעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןעיײװכָאנ

 טלָאמעד טָא -- קְלָאפ ןשידיי םעד ןפָארטעג ןטסרעװשמַא

 אל, זַא ,ןטכַארטרַאפ ךיז ןביוהעגנָא טנגוי עשידיי יד טָאה

 ןשידיי ןופ ךעלעקניוו עלַא ןופ ןוא "םדא היחי ודבל םחלה לא

 ןָאט סעּפע ןריבורּפ ןביוהעגנָא טנגוי עוויסערגָארּפ ןבָאה םורָא

 .תוינחור רַאפ ךיוא רָאנ ,תוימשג רַאפ זיולב טשינ

 יוזא ,טסנוק-רעטַאעט רעד וצ ןגיוצעג טָאה טננוי לייט א

 .ןזיירק-ןרָאטַאמַא עכעלטע ןפַאשענ ךיז ןבָאה םורא

 עלא יד ןרָאװעג קיטעט רעדיו ןענעז טייצ רענעי וצ

 רעשיריי רעד ףיוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןוא -עכעלטפַאשלעזעג

 ןוא ןקעטָאילביב ,ןלַאקָאלײײטרַאּפ ענענַאטשטנַאײינ טימ ,סַאג

 ןעמוסעגסירוצ ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא --- ןלַאזןעייל

 דנַאלסיױא ןופ ןוא דנַאל ןופ ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ עשיריי

 ןטכייל ןופ בור'ס ,רעטַאעט שידיי ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא

 ךעמל .דנוש ןופ שימוצ םענייפ ץנַאג א טימ ןוא רענַאשז

 עטוג ענלצנייא טימ ןעוועג הנהמ ךיוא זדנוא ןבָאה'ס :תמאה
 רעלטסניק עכלעזא "טרָאװ ןשידיי ןקידעבעל , ןופ ןטירטפיוא
 .א"א ה"ע ץילסייו בקעי ,רעצלָאה לחר ,דרַאבסָארג ץרעה יו

 ףיוא רָאנ) ןזייווַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש סָאװטע
 ןרעסעב א טימ ןעלבמַאסנַא עשידיי ערעסעב ((ןלָארטסַאג
 ,רַאוטרעּפער

 (רַאוטרעּפער ןטוג א טימ) ןליבַאטס א ןופ ןלעפ סָאד טָא

 -- רעטַאעט ןשטיײד ןוא ןשיליױוּפ ןיא יו יוזא רעטַאעט שידיי

 רעבָאהביל-רעטַאעט לָאצ א ןופ ןײטשטנַא םוצ טקריװַאב ןבָאה

 -קַארַאכ ןקיטרַאנדיישראפ א טימ ,שזדָאל ןיא זדנוא ייב ןזיירק

 עקיליב טימ ןעװעג אמטמ טשינ ךיז הלילח רעבָא -- רעט

 ןעגנַאגעגניירא טלָאמעד זיא רַאוטרעּפער רעייז ןיא .ןטירטפיוא

 ,םכילע-םולש ,ץרּפ :יו ,רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ קרעװ

 .ערעדנַא ןוא קיווייל ,שַא ,עלעדנעמ

 גנַאגוצ ןטסנרע ןַא טימ ,עטסניגָאװ עמַאס יד ןופ ענייא

 עידוטס רעטַאעט , יד ןעוועג זיא -- רעטַאעט ןשידיי ןטוג םוצ

 םוצ ןרעוו טנַאמרעד טייהננעלעג רעד ייב לָאז ."רימזה , םייב

 -רעד טשינ ךיז ןָאק'כ) ?לַאקָאל-"רימזה , ןופ םָאנָאקע רעד ןטוג

 -"רימזה , םעד ןבעגענרעביא טָאה רעכלעוו ,(ןעמָאנ ןייז ןענָאמ

 עיציזָאּפסיד רעזדנוא וצ ךָאו ןיא לָאמ עכעלטע ףיוא לַאקָאל

 לַאקָאל רעד .ןעגנוריפפיוא ראפ ךיוא יװ ,ןבָארּפ ןכַאמ וצ

 רעטַאעט ןליּפש וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג קיסעמשינטלעהראפ זיא

 זיב טעמכ טייקכעלגעמ יד טצונעגסיוא עקַאט ןבָאה רימ ןוא

 עידוטס יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ

 ןטסערג ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עטוג טריפענפיוא טָאה

 .ה"ע שטיווָאקשָאמ .י ןופ ישזער רעד רעטנוא לייט

 -ישזער רעטבַאגַאב רעייז רעד טריפעג טָאד זיירק ןטימ

 םכילע-םולש רעטסעב רעד) שטיוװָאקשָאמ לארשי ;רָאס
 טימ ןבָאה סע ;ןרעסישזער ערעדנא ןוא (רעריטערּפרעטניא

 ןוא טריטקעיָארּפ ה"ע רעניורב קחצי טעבראענטימ זדנוא

 ןָאק ךענעה ;"רצוא, סמכילע-םולש וצ סעיצַארָאקעד ןלָאמעג

 לייט ןשילַאקיזומ םעד טרישזנַארַא ןיילא ןוא קיזומ ןפַאשעג)

 -טשינ רעד ראפ קיזומ ןפאשעג ךיוא יו ("רצוא , ןראפ

 םעד טריסישזער ןיילא ןוא ננולעטשרָאפ רענעמוקעגדנַאטשוצ

 ןשידיי-שיסור (רָאי 28 וצ) םענעברָאטשראפ ןופ רעטקַאניײא

 ןוא ,"דוד ןב חישמ, נ"א ה"ע ןַאמנייטש שינייב רעביירש

 רעזדנוא ןיא ןפלָאהענ זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ?ימ

 ,טעברַא

 -נוא ןופ לייט א ןענעכערוצסיוא ןייז טביולרעד רימ לָאז

 -םיוא ערענעלק סמכילע-םולש ץוח א :ןעננוריפפיוא ערעזד
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 -פיוא רימ ןבָאה -- א"א "טנ רעד , ,"בוט-?זמ , יו ןעננוריפ

 ןופ "רצוא , םעד גנונעקרענָא ןוא עּפמָאּפ סיורג טימ טריפעג

 רעזדנוא ןופ רעגַאלש) שטיװָאקשַאמ .י :ישזער ,םכילע-םולש

 רכומ עלעדנעמ ,(טליּפשעג לָאמ רעקילדנעצ ,רַאוטרעּפער

 םייב, :ןַאמנייטש שינייב ,"ישילשה ןימינב תועסמ , :םירפס

 לקַאטקעּפס רעשיטסיראטילימיטנַא סוָאש ןיוורע ,,"רעיוט

 -רעטַאעט ןעוועג ןענעז ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ?עטיוט יד בָארנַאב ,

 -דנַאטש ןופ גנוטיידַאב ןוא גָאװ רעסיורג ןופ ןעננולעטשרָאפ

 .גנומערופסיוא רעשירָאטַאזינעצסניא-שירעפישזער ןופ טקנוּפ

 טיירג עידוטס יד זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב

 -- .דוד ךוטסַאּפ; סמחנמ :גנוריפפיוא רעיינ א טימ ןעוועג

 עקידרעטייו טימ ןדָאלעננָא ןעוװועג ןיא שטיװָאקשַאמ ןוא

 ,עידוטס ןייז ראפ רענעלּפ עשירעפעש

 ןבָאה ןעננופַאש עשיטַאמַארד ס'צרּפ ןופ לייט ןשּפיה א

 סיורג טימ) "טייק רעד ףיוא שילָאּפ , לשמל יו טלעטשענ רימ

 עקנַארק סָאד , ,"םילבוקמ , ,"ןלטב רענענושמ רעד , ,(נלָאפרעד

 ,ענעדיי א ןופ סעב א, ,"יוצתבש רעד  ,,שיבָאמ ,"לגניי

 ערענעלק ערעדנַא ןוא "טייק רענעדלָאנ , רעד ןופ ןטנעמנַארפ

 .ןעגנוריזינעצסניא

 -ראפ לייטנָא רעזדנוא טימ טרעייטשענייב ךיוא ןבָאה רימ

 טימ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עשיטילָאּפ - ךעלטפאשלעזענ ענעדיש

 .א"א שא ,ץרּפ ,םכילע-םולש ןופ סעיצַאטיצער ןוא ןטנעמנַארפ

 םוצ זיב םימי-תכירא טָאהעג טָאה --- גנידצלַא סָאד

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ּצ

 יינספיוא רעטציא ...ןוא

 ךיז ןבָאה -- טייהרעטדערעגּפָא טשינ -- טנַאסערעטניא

 רעשידיי רעשזדָאל, רעד ןופ רעדילנטימ לייט רעסיורג א

 תודע-תיבג יוװ ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןפָארטענ "עידוטס-רעטַאעט

 .וענ א קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקַאב ייז ןבָאה -- רעביא ןבינ

 (רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ) עיציזָאּפסיד רעייז וצ לוש

 -עגנייא , ןעגנוגנידאב ענעי ןיא ןיא ,טייצ רענעי וצ ןבָאה ןוא

 ןבָאה ייז .ןבעל עיינ א "ןבעל , ןביוהעגנָא ןוא ךיז "טלעטש

 ערעייז ןטלאהרעד ידכ ןטעברַא רעטיב ןוא רעווש טזומעג

 .ןבעל םייב רעדניק ענלצנייא

 רעשזדָאל , רעד ןופ ןעמָאנ ןטוג םענופ תוכז םעניא רעבָא

 -יטעיווָאס רעקיטלַָאמעד רעד טָאה ?עידוטס-רעטַאעט רעשידיי

 קָאטסילַאיב ןיא "?טסנוק ןוא רעטַאעט , ראפ רַאסימָאק רעש

 טעברַא רענעַאטענּפָא רעייז ןופ ןזייוו סעּפע ייז טניילעגרָאפ

 ךיז ןבָאה ייז --- .הוה ךכ ןוא -- רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא

 רעשזדָאל ןיא גנולעטשרָאפ עטריפענפיוא ןא טימ ןזיווַאב

 רעביירש ןשידיישיסור םענעברָאטשרַאפ םענופ לַאז-"רימזה

 ןופ טנעמנַארפ ַא ןוא "רעיוט םייב , נ"א ןַאמנייטש שינייב

 רענעפורעג יוזא רעד ,ץרּפ ,5 .י ןופ "טייק רעד ףיוא שיִלָאּפ ,

 טימ) ןלעפעגליווו רַאסימָאק ןשיטעיווָאס םעד טָאה ןעמַאזקע

 -עב ןעמוקַאב ןבָאה ןטנַאידוטס יד ןוא (ןעמַאנסיוא עסיוועג

 -סנבעל ערעסעב סָאװטע ןוא ןטייקכעלגעמ-סטעברַא ערעס

 ,ןעגנוגנידאב

 טריפענפיוא ייז ןבָאה -- ןעמאזקע םעד ןופ ךמס ןפיוא
 -ַאקעד טימ גנולעטשרָאפ-רעטַאעט עצנַאנ ַא קָאטסילאיב ןיא
 -נייטש שינייב ןטנַאמרעדנבױא םעד ןופ קיזומ ןוא סעיצַאר

 רעד ףיוא שילָאּפ , ןופ טנעמנַארפ א ןוא "רעיוט םייב , סנַאמ

 .גנונעקרענָא סיורג טימ "טייק

 זא -- טייוו יוזא טריסרָאפ ןרָאװעג זיא גנולעטשרָאפ יד

 ןוא -רעטַאעט ראפ רַאסימָאק ןכרוד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 רעד ראפ גנולעטשרָאפ עשידיי עצנַאנ יד ןבענרעביא טסנוק

 עבלעז יד ןיא ...רעבָא .ָאידַאר ךרוד טננענ רעקָאטסילַאיב

 ...רעמענּפָא ָאידאר םוצ ןעננַאגעג ןענעז ייז ןעוו ,ןטונימ

 ....דַאזאנ ונביכשה , -- ּפָאטס

 רעשיטעיווָאס א סעּפע !?ןויווענסיורא ךיז טָאה סָאװ

 גנולעטשרָאפ יד טניווועגנייב טָאה רעכלעוו ,רָאטקאדער-ןימאמ

 ,"רעיוט םייב  סנאמנייטש שינייב ןיא "םנּפ , א ןענופעג טָאה

 עקיטנייה יד ךיוא זא ,טיידנָא ןא ןעוועג טרָאד זיא'ס תמחמ

 -דניירפ , א ןבָאה עכלעוו ,1940-41 ןופ ןשטייד "עכעלדניירפ ,

 עכלעזא טשינרָאג ןענעז --- דנַאברַאֿפנטַאר ןטימ ךַאמּפָא "ןכעל

 רעביא רָאטקַאדער-ןימאמ םעד זיא סָאד ןוא -- טיילעגנוי ענייפ

 ןיוש יו ןוא -- ןרָאװעג ןלעפעג טשינ טסנוק ןוא רעטַאעט

 -רָאפ רעד ןופ עיסימסנַארט-ָאידַאר יד --- טנָאמרעד רעירפ

 .ןעמוקעגדנאטשוצ טשינ ןיא גנולעטש

 עיינ א ןעמוקַאב עידוטס-רעטַאעט יד טָאה םייצנשיווצניא

 -- ןֿאזרעדָארב השמ ןופ "ץענערג יד , נ"א ןריבורּפ וצ עסעיּפ

 ןופ ןצענערנ יד ןטיהרַאפ טעמדיװעג עסעיּפ-טייצ א

 ,דנַאברַאפנטַאר

 -עגנָא עסעיּפ יד טָאה ,רעביא ןבינ תודע-תיבג יו טיול

 טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמּפיל השמ ןריסישזער ןביוה

 רענעי וצ ךעלנעמ ןעווענ טשינ .קָאטסילַאיב ןיא ןענופעג ךיוא

 טריטוקסיד טָאה ןעמ יו ןטייצ עקילָאמַא ןיא יוװ יוזא) טייצ

 ןייק (עיצּפעצנָאק ןנעוו ןוא עסעיּפ רעד ןופ טסקעט ןרעביא

 רעד ןופ רענייא ןעוועג .ןגערפּפָא עסעיּפ רעד ןיא תוא ןײא

 טָאה רעכלעוו ,(יקסווָאנַאכעשט) "עידוטס רעטַאעט רעשזדָאל,

 םיוק םיא ןזיא -- עיניל רעד טיול טלעטשעננייא טשינ ךיז

 ,טנעה עשיטעיווָאס יד ןופ ץנַאג סיורא ןעננולעג

 ,קָאטסילאיב ןיא ןטייצ עקידהנושמ ענעי ןיא :;טָא ןוא

 עשיטעיווָאס ןעמענסיורא םיטילּפ עלא טגיילענרָאפ ןעמ טָאה

 קיליו ןעוועג טשינ ןענעז םיטילּפ לייט עטסערג יד .רעסעּפ

 ,תוביס ענעדיישראפ בילוצ רעסעּפ עשיטעיווָאס ןעמענוצסיורא

 ץוח א) עידוטס-רעטַאעט רעשידיי, רעד ןופ רעדילנטימ רעבָא

 ןוא רעסעּפ ףיוא טרירטסיגנער ףכית ךיז ןבָאה (םידיחי

 ייז ןוא ןָאיַאר רעקסניּפ ןיא טקישעגקעװא ייז טָאה'מ

 -רעדָארב השמ ןריבורּפ טריאוניטנָאק רעטייוו ןטרָאד ןבָאה

 -עיווָאס רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ?ץענערג יד , עסעיּפ סנָאז

 .1941 המחלמ רעשטייר-שיט

 ּצ

 ...ןבױהעגנָא סע ךיז טָאה יוזא

 -עגנָא תוחוכ ענענייא טימ רימ ןבָאה ןעניגַאב עמאס ןיא

 -קעד ,סעיצַאטיצער ,סעקנעצס ,סרעטקַאנייא עניילק טימ ןביוה

 ערעדנא ןוא גרעבמָאנ ,ץרּפ ,םכילע-םולש ןופ סעיצַאמַאל

 טימ רימ ןבָאה ןטסנייממא רעבָא -- ,סרעביירש עשיריי

 ענעדיישראפ ןגעװו ,רעטַאעט ןגעו טנרעלעג הדמתה סיורג

 ,ווָאריַאט ,ווָאננַאטכַאװ ,יקסווַאלסינַאטס :יװ ,ןעמרָאפ-רעטַאעט

 .א"א דרַאהנייר ,רָאטַאקסיּפ ,דלָאכרעיימ
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 -עגנָא ןוא ןרָאװעג רעפייר עלעסיב א ןענעז רימ ןעוו ןוא

 ןבָאה --- ?לכב רעטַאעט סניוזא זיא סָאװ ןפיירגַאב רעסעב ןביוה

 -טסנוקניילק, םענעפורעג-ױוזַא ןַא ןטיירגוצ ןעמונעג ךיז רימ

 -ערסיוא רעד טימ -- ?טרָאװ ןקידעבעל ןשידיי ןופ םַארגָארּפ
 -טפַאשלעזעג א ןיא ןרַאּפשנָא ּווו-ץענרע ןלעוו רימ זא ,גנונעכ

 לָאז ס ײטרַאּפ א ראפ סָאװ) לַאקָאלײטרַאּפ ַא רעדָא ןכעל

 ןטערטוצפיוא טייקכעלגעמ יד ןבָאה ןלָאז רימ יבא ,(ןייז טשינ

 . . .?םַארגָארּפ-טסנוקניילק , ןטיירגעגוצ רעזדנוא טימ

 ןענעז רימ זיב ןעמונענ טייצ עגנַאל ץנַאג א טָאה'ס

 .ךעלטנפע ןטערטוצפיוא חוכב ןעוועג

 רעזדנוא ןופ עזַאפ רעטשרע עמַאס רעד ןיא טקנוּפדנעװ ַא

 ןענופעגסיוא ןבָאה רימ ןעוו ,זיירק-ץרּפ .? .י ןקיטלַאמעד

 ןעועג ןיא ןעמָאנ ןיז -- רָאסישזער ןטבאנַאב רעייז א

 ןיא ןסיוו ךס א טימ שטנעמ-רעטַאעט ַא -- ה"ע רעכעב ףסוי

 ,רענעק-ןכארּפש א ,רוטארעטיל רעכעלטלעו ןוא רעשיריי

 ןבעגעגרעביא זדנוא ךיז רע טָאה -- ן'צרּפ ןיא רעטבילרַאפ ַא

 ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא טריפעגניירא זדנוא ןוא שפנו-בלב

 -ראפ ףיוא ןטארעפער זדנוא ראפ ןטלַאהעג ,ןעגנופַאש ס'צרּפ

 ,ןזעו-רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא ?עיצעּפס ,סעמעט ענעדייש

 ןגעו ןטייהלצנייא ערעדנַא ןוא עיצּפעצנָאק ,ישזער ,עיצקיד

 .רעטַאעט

 זדנוא ראפ ןַאד ןיא םעלבָארּפ רעטסרעווש רעד רעבָא

 -ָאְל א ,ייר ייטשרע רעד ןיא ?טעברַא יד ןעמ טכַאמ ּוװ :ןעוועג

 לַאקָאל א ןעגניד ןגעוו ?ייוו ,ןבָארּפ ןכַאמ ןענעק וצ ּוװ לַאק

 טושּפ ןענעז רימ .ןעועג טשינ רייר ןייק זיא ןבָארּפ רַאפ

 -ךוטנע יד ןופ ?ייט רעטסערג רעד ?ייוו ,תלוכיב ןעוועגנ טשינ
 .םיריבג ןייק ןופ טשינ ןענַאטשַאב ןענעז ןטסַאי

 .רעווש ךייש טשינ זיא ןטסַאיזוטנע-רעטַאעט ראפ רעבָא

 (נָאטימכָאנ תבש ןדעי ףיוא) לַאקָאל ַא ןענופעגסיוא ןבָאה רימ

 ףיוא -- רענָאװש א סנָאבַאר סלארשי -- טָאלמ ףסוי ייב

 .(טולַאב) סַאג-ַאשיװַאז

 -ענ רימ ןבָאה ס'טָאלמ יד ןופ בוטש-רעריינש רעד ןיא

 ךיז בוטש-רעדיינש רעד ןיא עקַאט ןבָאה רימ) ן'צרּפ טלענק

 רעטשרע רעד ןיא ןוא ("זיירק-ץרּפ .? .י, :ןבענענ ןעמָאנ א

 ןופ קרעוװ:טּפוה יד ןנעװו ןטארעפער ךעלסילשסיוא טייצ

 "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכאנייב , ,"טייס ענעדלָאנ יד , ;ץרּפ .ל .י

 "רעטסעווש , ,"םילבוקמ , יו סרעטקַאנייא ערענעלק ןגעוו ןוא

 ,ערעדנַא ןוא

 לַאקָאל א ןעמוקַאב רימ ןבָאה ךָאו רעד ןטימ ןיא ףיוא

 ,ןיילק בקעי --- ןיירק ןופ דילנטימ םענענייא ןא סרעזדנוא ייב

 סעיצקעל טָאהעג ךיוא רימ ןבָאה ָאד ,2 ַאשטיװָאמַאריּפ ףיוא

 -לעז רעד ןיא .רעקיסַאלק עשידיי ,רנַא ןנעוו רעכעב ףסוי ןופ

 טסנרע (טריפעגסיוא טשינ) טריבורּפ ךיוא רימ ןבָאה בוטש רעב

 לייו ,תוחוכ ענעגייא טימ "רערעטשעצ ןענישַאמ , ס'רעלָאט

 ףכוי רערעייט רעזדנוא ןרָאװעג קנַארק ןזיא טייצ רעד ןיא

 ןופ ןפוא ןשינַארט א ףיוא ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו ,רעכעב

 קָאטש ןטירד ןופ ךיז ןפרָאװענּפָארא ,טייהקנַארק רעקיטסיינ א

 ,לָאטיּפש סיקסנַאנזַאּפ ןופ

 -וקאב ןבָאה רימ ןעוו ,ןטייצ ןעמוקעגרעטנוא ןענעז סע

 -געמ א ךיוא ןוא ןבָארּפ ףיוא ןלַאקָאל עכעלטפַאשלעזעג ןעמ

 .רעטערב-עניב יד ףיוא ןטערטסױרַא טייקכעל

 עקניל יד ייב ןעמוקאב רימ ןבָאה לַאקָאל ןטשרע םעד
 טצונעגסיוא עקַאט רימ ןבָאה טרָאד ,17 רעשזרענז ,ןויצ-ילעוּפ

 ,סעיצַאטיצער ןופ ?םַארגָארּפ-טסנוקניילק , ןטיירגעגוצ רעזדנוא

 יד ןופ .סרעטקַאנייא ערענעלק ןֹוא סעיצַאמַאלקעד ,גנַאזעג

 -ילעֹוּפ עטכער יד וצ טרעדנַאװעג רימ ןבָאה ןויצ-ילעוּפ עקניל

 סָאד , טריפעגפיוא רימ ןבָאה טרָאד) 89 רעווָאקירטעיּפ ,ןויצ

 ןויצילעוּפ עטכער יד ןופ .(םכילע-םולש ןופ "סניוועג עסיורג

 דובכל טריפעגפיוא טרָאד) "דנוב , םוצ טרעדנַאװעג ריִמ ןבָאה

 ענייז טייקיטעט עשירעביירש עקירָאי 29 סנרָאהנייא דוד
 ןיא ענעלַאפעג יד קנעדנָא םוצ -- םעיווקער "ןָאילימ ןעצ;
 .20 עווָאינדולַאּפ ףיוא (גירק-טלעוו ןטשרע

 לַאקָאל םעד ןעמוקַאב רימ ןבָאה טייצ רעננַאל א ףיוא

 ,(קָאטש רעט3) 4 עווָאינדולַאּפ ,בולק-רעקרעוטנַאה ןשידיי ןופ

 -נייא ענעדיישראפ טריפענסיוא ןוא טריבורּפ ןבָאה רימ ּוװ

 ,"ענעריי א ןופ סעכ ַא, ,"םילבוקמ ,) ץרּפ ,? .י ןופ סרעטקַא

 .(.א .א "טג רעד , ,"בוט-לזמ ,) םכילע-םולש ,("רעטכעוו רעד,

 ןופ "טררא, רעטמירַאב רעד זא ,ןרעוו טנַאמרעד ָאד לָאז

 -ַאמוש--ןאנישזד עלופטנַאלַאט רעייז יד טימ ןָאזרעדָארב .מ

 טקיּפעגסיױא ךיוא ךיז ןבָאה .דנַא .א ןיײטשדלָאג ,רעװַאלוּפ ,רעכ

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןזיירקמַארד ערעדנַא ענעדיישראפ ןופ

 ,"ןענינַאב , זיירק רעד ןרעו טנַאמרעד ָאד לָאז .שזדָאל ןיא

 -קרַאטש א ייז ןופ רענייא) עיצאזינאגרָא רעשידנוב רעד ייב

 יירעקורד רעד ןיא טעבראעג ,רעטעברא-רעקורד א ,רעקיאעפ

 עגמוא -- שטיװעקנַארַאב) סָאנ עקסנַאדג רעד ףיוא ,ינושמש

 געװו ןפיוא עװַאר ךרוד שזדָאל ןופ ןפיולטנַא ןתעב ןעמוק

 .(שזרָאל ןייק ןיירא ןענעז ןשטייד יד תעב עשראוו ןייק

 םעד ןיא אקווד ןסקָאװעגסיױא ןענעז סָאװראפ ,הביס יד

 ןזיירקמארד לָאצ עסיורג אזא שזדָאל ןקידרעכיור-קידנעמיוק

 רעד ןיא ?שמל יו ,ןלוּפ ןיא טעטש ערעדנַא ןיא טשינ ןוא

 עטסעב יד לייו ,רַאפרעד סיוא טזייוו ?עשראוו טָאטשטּפױה

 רעייז ןבָאה ןעלכמַאסנַא-רעטַאעט עשידיי ענענַאטשטנַאיינ

 ןבילבענ ןַאד זיא שזדָאל -- עשרַאװ ןיא טכַאמענ ביױהנָא

 עלענָאיסעּפָארּפ טימ טכיזניה ןיא עשראוו יבגל קילעטשרעטניה
 .ןעגנולעטשרָאפ עלערוטלוק ןוא ןרָאיטקַא עטוג

 -סענזיב ַא ראפ טנכעראפ טלָאמעד ןעמ טָאה שזדָאל

 עשידיי עטוג ןיא טריסערעטניאראפ טשינ תועמשמ ןוא טָאטש

 עשידיי סָאד תמחמ -- הביס א ךָאנ ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ

 ןוא שטייד ,שילוּפ טוג טימ ןרענ וצ ךיז תלוכיב זיא שזדָאל

 ,רעטַאעט שיסור

 יד ןוא -- טיונ ,רעגנוה ּוװ ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא וליפא

 עכעלנעטיגָאט סָאד ןעוועג זיא סעיצַאטרַאּפעד עקידנַאנַאכָאנ

 רָאיטקַא רעשידיי רעד טָאה -- טרָאד וליפא -- ןבעל

 םעד ןטלַאהוצפיוא ,טסנוק ןיז טימ טרעײטשעגײב

 .םיסלא םלצ
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 "ןאקיסקעלי-רעטאעט , ןופ ןגוצסיוא

 ןייהצרעבליז םירמ

 ייורג א ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיאג
 :ריטַאג טנײמ סָאד .םוטנדי רעשזדָאל םעד יבגל חלוע עס
 טָאה'מ ןעמעװ ,שזדָאל ןופ דײ םענלצנײא םעד טשינ ,ךעל
 ןשירעּפַאש ןטנַאסערעטניא ןא סלַא ןטלַאהעג פא
 רעד זא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ללכ םעד רָאנ ,ןשטנעמ
 טימ רָאנ ןעגנולשראפ זיא ןדי רעשזדָאל ןפ ךנַאדעג
 ןײז זא ,םיקחומ עטסטײװ יד טימ ןתמואשמ ןוא רחסמ
 טימ םירחוס ןפ ןעלסקעװ ןיא ןעקוורטראפ זיא חומ
 ןבָאה רעשזדָאל יד עכלעװ ןצ ,ןעמענ עטסשילרעטסיוא יד
 טעברַאעגסױא ןענעז סָאװ ,תורוחס ערעײז טקישעג
 ןײװגטײצ ןבָאה עכלעװ ,סנעמיוק עקיזיר רעטניה ןרָאװעג

 םעטָא ןקינױר רעײז טימ טעּפָאסעג תעל'חעמ ץצנַאג ַא

 ,רעבעװטנַאה עטרעגנוהראפ ןופ תומא-דלד יד ןיא רעדָא

 טלָאװ יז יװ ,טײקרעכיז ַאזַא טימ טשרעהעג טָאה טױנ גװ

 עלא ףױא הלשממ ריא טרָאד ןטלַאהוצנָא ןבילקעג ךיז

 .ןמיי

 ןשידי ןיא זא ,ןעזרעד טשינ יװ סעפע טָאה ןעמ

 'לעזעג רעקיברַאפליּפ ַא טימ טלדורפשעג טָאה שזדָאל

 עלַאיצַאס ןופ ןעגנוריטַאש עלַא טימ ,טײקכעלטפַאש

 עמַאס יד ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפלַאיצַאס :ןטײקיטעט

 דײשארּפ יד טימ ,עטסקניל'םערטסקע יד זיב עטסטכער

 םענרַאפ א ןיא סָאד א ,טּפַאשלעעג'רוטלוק םינימ עטס
 יםיורג רעכעלריטַאו רָאו ,רעטכַאמעגכָאנטשינ ןופ
 טײקשיטַאטש

 רעשודָאל עטלמוטראפ דימת ןעזסױא ןטױל יד טָא
 ךס א טלעװ רעד רעביא טײרּפשעצ ןוא ןבעגעגסיורא ןבָאה
 'יירש םוכס ןקידװעעזנָא ןא ,רעריפ ןוא רעוט עשיטילָאּפ
 ןוא רעקיומ ,רעלָאמ ,ןטסילַאוררשז ,ןטעָאּפ ,רעב
 .רעליּפשיוש

 .סיורא ןפוא ןטצענערגַאב ַא ףױא ָאד זיא הרובע ןיימ
 ןטקַאּפ עכעלטכישעג םוכס ןסיװעג א שטָאכ ןעגנערבוצ
 רעטַאעט שיוײי -- גײװצ'רוטלוק ןקיטכיװ םעד ןגעװ
 .שזדָאל ןיא

 טימ ןבױהעגנָא רעירפ ךס א טָאה עשראט שטָאכ
 זיא עשראװ ןיא ןעװ טײצ רעד ןיא ןוא ,רעטַאעט שידיי
 שודָאל טָאה ,רעטַאעט רעשידײ רעליבַאטס א ןעװעג ןױש
 עטלײצעג רעדָא ענלצנײיא טײצרצ:טיײצ ןופ טַאהעג רָאנ
 טָאטש יד ןעװעג שזדֲאֹל זיא ךָאד -- ,ןעגנולעטשרָאּפ
 ךיז טָאה סָאװ ,ללכב עּפָאוײא חרזמ ןיא ןוא ,ןלױּפ ןיא
 ןשירארעטיל רעמ א ןרענרעדָאמ ַא וצ טלקיװטנַא רעירפ
 טָאטשטּפױה יד ןעװעג זיא סָאװ ,עשראװ יװ רעטַאעט
 עשידי עטסערג יד טַאהעג טָאה ןוא ןלױּפ ןופ
 .גנורעקלעּפַאב

 ןרוטלוק ירד יד זא ,תמא זיא קפס סםוט ילב
 טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,(עשיסור ןא עשילױּפ ,עשטיײד)
 ןשרעהַאב וצ טימַאב ךיז טָאה עדעי סָאװ א ,שודָאל ןיא
 ןפיוא ןעװעג עיפשמ קינײװ טשינ ןבָאה ,גנורעקלעּפַאב יד
 רָאנ זיא סָאד רעבָא ,רעטַאעט ןשידײ ןופ רעטקַארַאכ
 בױא םערָאװ ,העפשה רעד ןופ עזַאּפ עטיײײװצ יד ןעװעג
 יטּפוױה יד ןעװעג ןטלָאװ ןרוטלוק עדמערפ עקיזָאד יד
 ןיא רעטַאעט ןשידי ןופ ָאװיג םעד ןבױהרעד ןצ םימרוג
 סעצָארּפ סגנולקיװטנַא רעקיבלעז רעד ךָאד טלָאװ ,שזדָאל
 סָאװ ,ןלױּפ ןיא טעטש ערעדנַא ןיא ךױא ןעמוקעגרָאפ

 רעשטיד רעד טימ שזדַאל יװ ליפ ױזא טשינ בױא ןענעז

 רעשילױּפ רעד ןופ טשרעהַאב ןעװעג ךָאד רעבָא ,רוטלוק

 .הטלוק רעשיסור ןוא

 ןשידי ןופ עטכישעג יד ךרוד טרעטעלב ןעמ ןעװ

 :טּפיה רעד זַא ,ןעגיפעגוצסיוא טכײל רעײז זיא ,שזדָאל

 :אעט ןשידײ ןרעסעב ןופ גנולקיװטנא רעד ראפ לּברַאװ

 :ריזיוַאנעמ רעד ןופ םוקפיוט ןיא טגיל שזדָאל ןיא רעט

 יילעב עשידיי עשימײה ןעװ .עירטסודוגיא ליטסקעט רעט

 :באפ עסיורג יד ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרא ןענעז תוכטלמ

 עטשיליופ ןוא עשטײד טעברַאעג ךיוא ןבָאה סע גט ,ןקיר

 חוכ םעד ןליפ ןמוגעג ײז ןבָאה ןעמאז3ב ןוט ,רעטעברַא

 ןשימָאנָאטע רעײז ןרעסעברַאפ רַאפ ףמַאק א ןעמעוובפיױא

 :ָאסעפַָארּפ יד ןיא רעטעּפש ןוא ןקירבאפ יד ןיא ,בצמ

 ןביוהעגנַא ךיז רעטעברַא עשידיי יד ןבָאװ ,ןעגײרַאפ עלעב

 'טשיג יד ןופ ךארפש יד ןײטשרטפ ופ ןעגיוװעגובוב

 ,רעטעברַא עשידיי

 טימ ןעמוקעגרָאפ ךױא זיא סעבָארֿפ רעכעלנע ןַא
 יירפ}א ןסײהעג שזודָאל ןיא ןבָאה עכלעװ ,עטלעטשעגנָא יד
 .אב זיא לײט רעטסערג רעד עכלעװ ןופ ,"סעקישטשַאס
 םעד +צזָאלרַאּֿפ ןבָאה סָאװ ,טילעגני ןופ ןענַאטש
 ירעל ןגָארקעג ײז ןבָאה גנודליב רעײז ןא ,שרדמה'תיב
 ןוא עשיליופ קידנעגעײל ןוא קיטַאמַארג עשיסור קידנעג
 'שרדמה תיב רעד ףיוא םירפס יד רעטניה ךעלכיב עשטייד
 ןענעז ,ןטפעשעג רעדָא ןסירבאפ יד ןיא קידנטעברַא .קנַאב
 יַאב ןבױהעגנָא ןבָאה ןוא קידנעטשבלעז ןרָאװעג ןױש יז
 םוצ .סרעטַאעט עשילױּפ ןוא עשיסור ,עשטײד יד ןכוז
 ,רעטַאעט עשטייד סָאד טכוזַאב ײז ןבָאה לײט ןטסערג
 רעטכײל ןעװעג ,ךעלריטַאנ ,ײז ראפ זיא ךארּפש יד לײװ
 'ןעװ ,רעטַאעט עשטיײד סָאד יװ תויח ןוא .ןיטשראפ ןצ
 ןטנַאקירבַאפ עשטײד לָאּצ סױרג יד טנידַאב טָאה רעכ
 ןוא רעטסיימ-רעבעװ ,רעקינכעט ,ןרעיגישזניא ערעײז טימ
 ,עפורט עטוג ,עסױרג ַא טַאהעג קידנעטש טָאה ,רעטעברַא
 ןרָאװעג טקרַאטשרַאּפ טײצרצ טײצ ןופ ךָאנ זיא עכלעװ



 א א א טעאטער א
 שזדָאל שידיי

 טָאה ןוא ,דגַאלשטײד ןופ ןרעלָארטסַאג עטידנטײדַאב סימ

 :רעּפער ןשיעּפָארײא ןופ לײט ןטסעב םעד טריפעגפיוא

 סָאד .עמטערעּפָא רעד ןיא ךױא ןוא עמַארו רעד ןיא רַאוט

 .רעכוזַאב עשידיײ יד ףיוא ןעװעג עיפשמ ץרַאטש טָאה

 עכלעוו ,רעטעברַא יד ,עטלעטשעגנָא עשידײ יד
 סָאז ןכוזַאב וצ טימַאב טײצרצטײצ ןופ ךיז ןבָאה
 רעשזדָאל עטנעגילעטניא ערעדנַא יד ןוא ,רעטַאעט עשטייד
 טּפַאכעגנײרא לָאמ וצ לָאמ ןופ ךיז ןבָאה עכלעװ ,ןדיי
 עג טשינ ךיז רעמ רעבירעד ןבָאה ,רעטַאעט ןשטײד ןיא
 ײז .רעטַאעט ןשידי ןופ בצמ ןטסימ ןקידירּפַאב טנָאס
 עב א ןליפש ךױא ןעמ ןָאק שידיי ףױא זַא ,טליפעג ןבָשה
 עֶקַאט זיא ליפעג עֶקיִזָאד סָאד ןוא ,רַאוטרעּפער ןרעס
 וצ סעפורג'רעבָאהביל יד ראפ טּפַארקסױטש יד ןעװעג
 ,"טסווק עשיטַאמַארד  ןטּפַאשלעזעג עשיטַאמַארד יד ופַאש
 רעד ראפ טפמעקעג ןבָאה עכלעװ ,ערעדנַא חטא "עפרַאה,
 .רעטַאעט ןשידי ןופ גנוביוהרעד

 ,גרעבדנַאז קחצי רָאטקערידרעטַאעפ רעשידײ רעד
 טָאה ,ןסַאמ עטיירב יד ןופ טמַאטשעג ןײלא טָאה רעכלעװ
 רעד סרעדעזַאב ,רעכוזַאב רעשודָאל רעד זא ,טליפרעד
 .עגרעבירא ןענעז ,רעטלעטשעגנָא רעד ןוא רעטעברַא
 ,רַאטרעּפער רעטַאעט ןשידי ןשיפיטָאערעטס םעד ןססָאװ
 ןסעיפ ןבעג וצ סלופמיא םעד ןבעגעג םיא טָאה סָאד א
 :עיפ ןריפפיוא ןבױלרעד וצ ךיוא ןוא ןייבשריה ,שַא ןופ
 געוו ןקיזָאד םעד ןיא .רַאוטרעּפער ןשיעּפָארײא ןופ סעס
 ןוא רעלדַא סוילוי עיצקעריד יד ןעגנַאגעג רעטעּפש זיא
 .רעטַאעט "ַאלַאקס, רעײז ןיא יקצַארעיס ןַאמרעה

 ןרָאי רעֶקיצנַאװצ עירפ יד ןיא ךױא זיא שודָאל
 יגײלק עשידיי ענרעדָאמ א ןפַאש וצ עטשרע יד ןעװעג
 ירַאמ א ופַאש וצ עטשרע יד ,רעטעּפש ןוא ,עניב'טסווס
 ,רעטַאעט-ןטענָאי

 רעד וצ שורָאל טָאה עיגרוטַאמַארד ןופ טיבעג ןפױא
 ןָאסלענעצַאק קחצי רעטכיד ןשידײ - שיערבעה סעד ןענָאמ
 עכלעוו ,סעסעיפ ןוא סרעטקַאגײא עלעניגירַא ײר ַא טימ
 השמ ;שודָאל ןיא ןרָאװעג טליפשעג עטשרע יד ןענעז
 םעד ןופ רעטָאּפ רעד ןעװעג זיא רעכלעװ ,ןָאזרעדָארב
 ןפַאשעג טָאה רע ןכלעװ ראפ ,רעטַאעט-טסנוקויײלס
 'רעביא ךױא ןוא סרעטסקַאנײא ןוא סעקנעצס רעקילדנעצ
 רעה רעטכיד סעד ,יַארעדַאיַאב, עטערעּפָא יד טצעזעג
 זױר ידי עטערעּפָא יד טצעזרעביא טָאה רעכלעװ ,עלעש
 עשירָאטסיה עכעלטע טימ טַאלּפ .י מ ;"לובמַאטס ןופ
 ןופ המקנ יד, עמַארדָאלעמ ַא טימ רעברַאב .ש ,סעסעיפ
 עשידײ יד, עמַארד ןײז טימ רעמערק .י .ח ;"יורפ ַא
 רעקילדנעצ ענײז טימ גײװצרעבליז ןמלז ;"עידעגַארט
 עכעלטע ןוא רַאוטרעּפער ןשיעּפָארײא ןופ ןעגנוצעזרעביא
 ירעּפער םעד ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,סרעטקַאנײט קילדועצ

 .ןליופ ץנַאג רעביא סעפורג'רעבָאהביל עשידײ ראפ רַאוט
 סוילוי ;ןעגנובעזרעביא עכעלסע טימ גרעברעבליז ףלָאװ
 .ןעגנומעברַאַאב ןוא ןעגנוצעזרעביא עכעלטע טימ רעלדַא
 רעגוא .י ןוא ;ןעגנוצעזרעביא עקינײ טימ ןַאהַאק רַאזַאל
 ןענעז ךױא .ןעגנוריזיטַאמַארד עקינײא טימ ןהכ יבצ ןוא
 יקסװָאטסושזב .י .ח ןופ סעסעיפ עטקורדעג ןענישרעד
 .טיוב .ל .י ,טרַאבלעג ףלָאװ ,רעלדָא לארשי ,(ונחרב)
 .ןרָאװעג טליּפשעג טשינ רעבָא ןענעז סָאװ ,לָאװ

 -ידי רעד וצ ןבעגעג רעײטשוצ ךױא טָאה שודָאל
 ועסעּפש רעד סָאװ םעד רעסױא .קיחמ:רעטַאעט רעש
 :ןישמור ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעטַאעט רעשידיי רעטמירַאב
 ערעירַאק עשירעלטסניק ןײז ןבױהעגנָא שיטקַאּפ טָאה יטס
 רעשזדָאל ןופ טנעגיריד רעטשרע סלא ׁשורָאֹל ןיא
 םָאק רעטַאעט יד טכַארבעגסױרא שזדָאל טָאה ,"רימזח,
 טעװעטארעגּפָא ךיז טָאה רעכלעװ) ןָאק ךענעה ןרָאטיזָאּפ
 ואמלעז .ל ןוא ןַאמלעגײב דוד ,(עקירעמא ןיא טנױװ ןוא
 .רענױרב קחצי רעלָאמ:רעטַאעט םעד א

 "ױט עטשידײ ליפ טכארבעגסיורא ךױא טָאה שזדָטל

 רעד רעביא רעלוּפַאֿפ ןָאװעג ןענעז עכלעוװ ,רעליּפשיוש

 טמיראב רעײז ײװצ ןעװעג ןענעז ײז ןופ ,טלעװ רעצנַאג

 -ןרָאט לעוימעס :ןברָאטשעג ןענעז ײדז גװ ,עקירעמַא ןימ

 ךיוא ךיז טָאה שודָאֹל ןיא ,לַאטונעזָאר סקַאמ ןוא גרעב

 רעליּפשיוש ןשידיײײ ןטמירַאב טלעװ ןופ רבק רעד ןענופעג

 ןלָארטסַאג ענײז תעב יא רעכלעװ ,ןַאמנײֿפ טגומגיז

 .טודָאל ןיא ןברָאטשעג

 ענָאו עקידוטײדַאב א טליּפשעג ךױא טָאה שודָאל
 עג יא ָאד .רעטַאעט ןשיערבעה ןפ עטכישעג רעד ןיא
 :ָאיסעּפָארּפ ןעיצוצוצ וורּפ רעטשרע רעד ןרָאװעג ןפַאש
 ָאד ןופ .עניב רעשיערבעה רעד וצ ןרָאיטקַא עשיר עלענ
 ,עפורט עשיערבעה עטשרע יד ורָאװעג טריזינאגרָא זיא
 ןשיטסיגויצ םוצ ןיװ ןײק יװ טײװ יוזא ןרָאּפעג ויא סָאװ
 ץנַאג רעביא רוט א טכַאמעג רעטעּפש טָאה ןא סערגנָאק
 .טימ ײװצ טרעײטשעגײב ךױא טָאה שודָאל .דואלסור
 'ץרא ןיא רעטַאעט ןשיערבעה ןליבַאטס םוצ רעדילג
 יגימיױב ןוא גרעבנעסְקָא :לארשי

 רַאזוַאל ןא גיײברעבליז .ז ךרוד ןענעז שודָאל ןיא

 ןלַאנרושז רעטַאעט עשידײ ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןַאהַאט

 המחלמ -טלעװ רעטשרע רעד תעב זיא שודָאֹל ןיא ןוא

 :עגָאיסעּפַארּפ רעשידײ רעטשרע רעד ןרָאװעג טעדגירגעג

 .ןליופ ןיט ןײרַאּפרטסיטרַא רעל

 ןא ןַאלפ רעד ןענַאטשסוא ךיױא זיא שזדטל ןיא

 'ןָאמ ןרַאֿפ טירש עטשרע יד ןרָאװעג טכַאמעג ןעגעו סע

 ןָאקיססעל , רעד -- רעטַאעט ןשידיײ ןגעװ ץרעװ ןלַאטנעמ

 ."רעטטעמ ןשידי ןופ

 א רוי יא א יא אטא אי עא 77
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 - גרעבסדנאל .י

 רעטעּברַא-רעקורד עשיריי

 רַאפ טַאלבנכָאװ םעד טיול) בושי רעשזדָאל ,רעניילק רעד

 ןופ "ַאקנעשטוי, ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ,ןדיי עשיליוּפ

 :ייז ןשיווצ ,תושפנ 29,480 טלייצעג טָאה ,(1802 לירּפַא 4

 .ןדיי 9

 ,ירטסודניא-ליטסקעט רעד ןופ סקּוװרעדנַאנרַאפ ןטימ

 .ךעלטעטש עקימורא יד ןופ ןדיי שזרָאל ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז

 טימַאב ןבָאה עכלעוו ,רעקרעװטנַאה ןעוועג ןענעז ייז ןופ ךס א

 .בושי ןדנסקַאוװ-לענש םעד ןיא ןענעדרָאוצנייא ךיז

 טָאטש רעד ןופ ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז םָארטש םעד טימ

 דוסי םעד טגיילרַאפ ןבָאה ייז ןוא ,רעקורד עשיריי ווָאקרטָאיּפ

 .ןזעוו-רעקורד ןרַאפ

 עשידיי עטשרע יד טָאה ,טנַאקַאב זיא סע ?פיוו ףיוא

 עשידיי .טַאטשטוג רעזייל וצ טרעהעג שזדָאל ןיא יירעקורד

 םירפס טקורדעג ךעלטנייוועג ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה ןעיירעקורד

 יד ןופ סקוװ ןטימ .םירפס עזעינילער ףיוא םישודיח רעדָא

 -רַאפ ןקורד ןביוהעגנָא ךיוא יירעקורד יד טָאה ,ןשינעפרעדַאב

 .סרעמריפ-סלדנאה רַאפ ןכַאז ענעדיש

 החּפשמ עסיורנ א טימ דיי רעשידיסח ַא ,טַאטשטונ רעזייל

 ,טעברַא-יירעקורד טנרעלעגסיוא רעדניק ענייז ךיוא רע טָאה --

 .יירעקורד ןייז ןיא ייז טקיטפעשאב ןוא

 םעד ןופ גייוצ ַא ףיוא ךיוא טמוק ,ךַאפ-רעסורד ןטימ

 -וצסיוא) רעריװַארג רעשידיי רעטשרע רעד .ןריוװַארג -- ךַאפ

 ןעננוצוּפַאב ,ץְלָאה ןופ ןבַאטשכוב עשידיי עלעיצעּפס ןצינש
 ריאמ ןעוועג ןזיא ,(הנשה-שאר דובכל ןטרַאק-שטנּוװ ראפ

 .יקסווָאקירטס

 ףיוא ךיוא ןעמוק ,ןעגנוטייצ עשידיי ןופ םוקפיוא ןטימ

 ףירגנַאב ןיא --- ענרעדָאמ) ןעיירעקורד עטריזינַאכעמ ,ענרעדָאמ

 רעקורד רעשידיי א -- םעד טימ ןעמאזוצ ןוא (טייצ רענעי ןופ

 .טָאירַאטעלָארּפ

 זיא "ןטכירכַאנ רעשזדָאל , גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 סָאד -- רעטעּפש רָאי רֶאֹּפ ַא .1907 רָאי ןיא ןענישרעד

 ןעוועג שזדָאל ןיא זיא 1906 רָאי ןיא ןיוש ."טַאלבסקלַאפ ,

 טָאה טכַאמ עשירַאצ יד רעבָא --- ןייאראפ רעקורד רעשידיי ַא

 ,טריטסערַא רעריפ יד ןוא ,ןסָאלשעג םיא

 ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ דָאירעּפ ןיא טשרע
 .רעטעברַא-רעקורד יד רעדיוו ךיז ןריזינַאנרָא ,1918 רֶאי

 נירק ןכָאנ ,שודָאל ןיא רעטעברַאירעקורד עשידיי ןופ רָאפנעמאזוצ
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 לעיציפא ,רעדילגטימ 200 א ייב ןַאד טלייצ ןייראפ רעד
 -עברַא רעקורד ןוא ריּפַאּפ ןופ ןייארַאפ רעשידיי, ;רע טסייה
 .23 עינדערש ףיוא ,ךיק א סיוא טלַאה ןייארַאפ רעד ."רעט

 .ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ךיז טסקַאוװעצ ךַאפ-רעקורד סָאד

 זיא אלימב .רעכיב ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ-גָאט ןעניישרעד סע

 .רענעמכַאפ-רעקורד עשידיי ףיוא ענַארפכָאנ ַא ָאד ךיוא

 יד סיורא וויטַארעּפָאָאק - רעקורד ַא טיג 1922 רָאי ןיא

 ןיא טקורד ןעמ עכלעוו ,?טַאלבסקלָאפ רעשזדָאל , גנוטייצ

 .יירעקורד סמיובנירג עלעשטיא

 ךיז ןפראשראפ ,ירטסודניא-רעקורד רעד ןופ סקּוװ ןטימ

 ןוא ןייראפ-רעקורד ןשיווצ ןטקילפנַאק עשימָאנָאקע יד ךיוא

 רָאי ןיא ןעמוקעג סע זיא טסעמרַאפ ַא וצ ,רעבעגסטעברַא יד

 -עגנָא טָאה קיירטש םעד .יירעקורד סיקסווָארטסָא ןיא ,8

 .יקסווָארבמָאד םייח ,ןייארַאפ-רעקורד ןופ רעציזרָאפ רעד טריפ

 סָאד ןוא ,רעטעברַא-רעקורד יד ןענווועג ןבָאה קיירטש םעד

 ןלױּפ ץנַאג ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש א טאהעג טָאה

 ,(1939) ןייראפ רעקורד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעטצעל רעד וצ

 ,וַאדנַאל ,זוברַא :טרעהעג ןבָאה ךיז ןָאמרעד ךיא ?פיוו ףיוא

 -נעזָאר ,רעלימ ,ןַאמסקילג ,לעּפמַאה ,רעגניזעלש ,גרעבסדנַאל

 .רעקורד עכעלטע ךָאנ ןוא םולב

 -טנורג ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה ,רעקורד א ןייז וצ ידכ

 -עברַא-רעקורד .ץנעגילעטניא דארג ןסיוועג א ךיוא יוװ ,גנודליב

 ןליּפש טימ ןבעגעגּפָא טייצ רעיירפ רעייז ןיא ךיז ןבָאה רעט

 :ליּפשייב סלַא ןעגנערב וצ יאדכ זיא ןעמענ עכעלטע .רעטַאעט

 -ָאקפילש ,רעגניזעלש ,ןייטשרעבליז ,שטיװעקנַארַאב ,ָאזַאלעשז

 .א"א שטיוו

 טרָא רעדנוזַאב א ןעמונרַאפ ןבָאה ןעיירעקורד יד ןשיווצ

 רס ַא טימ ןבָאה םיטַאבעלַאב סנעמעוו ,ןעיירעקורד-טסנוק ---

 ענעבעגעגסיורא יד טרענעשרַאפ ?יפעג ןוא שינעדנעטשרַאפ

 .שזרָאל ןיא ענענישרעד --- ןלַאנרושז ,רעכיב

 עלע ,קַאינייש :ןופ ןעיירעקורד יד ןעוועג ןענעז סָאד
 .ןַאמיימ ןוא טרָאּפַאּפַאר ,יקסרַאלָאמס רעדירב ,שטיווָאנעזָאר

 ִּצ

 ייז ןבָאה שזדָאל ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד רָאנ יװ

 -עז רעקורד עשידיי יד ןוא ןעיירעקורד עשידיי עלַא טכאמראפ

 טָאה ,יַאמ ןיא 1940 רָאי ןיא טשרע .טעברַא ןָא ןבילבעג ןענ

 ןופ ויטַארעּפָאָאק ַא ןפַאשעג ךיז ָאטעג םענעסָאלשרַאפ ןיא

 -עגרָאפ ךיז טָאה עיצאנעלעד א .רעטעברַא ןוא םיטאבעלַאב

 עשיריי א ןפַאש וצ טגיילעגרָאפ ןוא ןיקסווָאקמור רַאפ טלעטש

 א ןבעגעגקעװַא רעקורד יד טָאה רע .ָאטעג ןיא יירעקורד

 ןבילקעגפיונעצ ןעמ טָאה טרָאד .10 רענישזעשזב ףיוא לַאקָאל

 .ָאטעג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טפירש ןוא ןענישַאמ עלַא

 סע ןוא יירעקורד עשּפיה א ןרָאװעג טלעטשעגפיונעצ זיא סע

 א ןוא םיטַאבעלַאב ענעזעוועג 14 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז

 -ַאטעג ַא ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה טייצ עסיוועג ַא .רעטעברַא 0

 "טנפערַאפ ןעוועג ןענעז טרָאד .ךָאו ןיא לָאמ ןייא --- גנוטייצ

 -וָאקמור ןופ ןוא ןשטייד יד ןופ ןעננונעדרָארַאפ עלַא טכעל

 ןטקודָארּפ םוכס ןגעוו תועידי ןעוועג ךיוא ןענעז טרָאד .ןיקס

 .ןבעל ןקיטרָא ןופ קינָארכ קיניײװ רעייז ןוא ןעגנולייטוצ יד ןופ

 לָאמ ןייא --- טיונ סיורג ןיא טבעלעג ןבָאה רעטעברַא יד

 -מור טָאה םיטַאבעלַאב יד ןנעקַאד .טיורב ַא ךָאו רעד ןיא
 ןבָאה רעטעברַא יד .ןסע וצ ןבָאה אי ןלָאז ייז ןעזעג יקסווָאק
 -ַאּפוקֶא ןַא ןעמוקעגרָאפ ןיא סע .ןקיירטשרַאפ וצ ןסָאלשַאב
 ןופ טומ םעד טרעדנּוװַאב טָאה ָאטעג עצנַאג יד ,קיירטש-עיצ
 ,רעפורד יד

 טימ יקסווָאקמור ןעמוקעג ןיא ןקיירטש געט ייווצ ךָאנ

 -רעטנוא ןופ ןענַאטשַאב ןיא סָאװ ,ָאדנַאמָאק-לַאפרעביא ןַא

 חצר תוכמ ןגָאלשעג סנקעטש ענעמוג טימ ןבָאה ייז ןוא ,טלעוו

 -ענ טריטסערַא ןענעז סע .עקידנקיירטש יד ןבירטעגסיורא ןוא

 ןוא גרעבסדנַאל ,"רנוב , ןופ ןייטשרעבליז :רעטעברַא יירד ןרָאװ

 ןעמ ןוא געט ייווצ ןסעזענּפָא ןענעז ייז .טרָאּפַאּפַאר היבוט

 ,טעברַא רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ייז טָאה

 עניימ טימ ןעמאזוצ ךיא ןיב 1944 טסוגיוא ןט28 םעד

 רעדעי .ואנעקריב ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא רעקורד םירבח

 רעמישטנעיוושא ןופ ךיז ןנירקסיורא טלָאװעג טָאה רענייא

 סנעמיוק יד ןעז טשינ ןניוא ענענייא יד טימ לָאז ןעמ םונהיג

 ,רענייזַא יירד סע זיא ןעוועג ,גָאט םעד .סעירָאטַאמערק יד ןופ

 יד ןעזרעד ןוא םישטנעיוושָא ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו

 טלָאװעג ךיז ןייֵלַא רימ ןבָאה ,סנעמיוק ךיז עקידנרעכיור

 רימ ןעוו רעבָא .ל"נדא יירעקעב ַא ןופ זיא סע זַא ,ןדערנייא

 ןבירטעגניירא עיצקעלעס רעד ךָאנ ןוא "םינּפ תלבק , ןכָאנ ןענעז

 -סיורַא טשרָאקַא טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,ןקַארַאב יד ןיא ןרָאװעג

 ןרָאװעג רימ ןענעז ,רעדירב ערעזדנוא ןענערברַאפ וצ טריפעג

 יד ןופ ןלייצרעד םוצ טרעהענוצ ךיז קיאור ןוא ,קיטלינכיילג

 -רַאפ םוצ נָאט ןדעי סיױרַא טריפ ןעמ ?פיוו ענעסעזעננייא

 .ןענערב

 ןסילשוצנָא ןעגנולעג רימ זיא ןכָאװ עכעלטע ןייזּפָא ןכָאנ

 -רעדינ ןייק טקישעג םָאה ןעמ עכלעוו ,עּפורג א ןיא ךיז

 ןענַאגַאװ-טכַארפ ןיא זדנוא ןעמ טָאה טריטרָאּפסנַארט .עיזעלש

 ןיא ןוא רעסייה א ןעוועג זיא גָאט רעד ..ןָאנאו ןדעי ןיא 110 וצ

 טכַאנרַאפ 6 .תושלח ןיא ןלַאפעג ןענעז רימ .קידנקיטש ןָאגַאװ

 -טלַאק ןסייהעג טָאה סָאװ רענַאל ַא ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז

 .רעסַאװ

 טָאה םעדכַָאנ ןוא השרד ַא ןטלַאהעג טָאה ןַאמ-.ס.ס רעד

 עקיטסָארפ יד ןיא ןלעּפַא יד ןופ םונהיג סָאד ןביוהעגנָא ךיז

 "טימ ןוא ּפַא ןעצטימ , ןופ הרות יד ןענרעל סָאד ןוא טכענ

 .גנַאל ןהעש "ףוא ןעצ

 ערעזדנוא עלא ןבָאה סעװָאקָאלב ןוא סָאּפַאק יד ץוחא |

 טגיל ןעמ יװ ױזַא טָא :טנעמַאמ םעד ןיא גנַאלרַאפ ןייא רָאנ

 לייו ,קיבייא ףיוא ןניל ןבילב -- סערַאנ עטראה יד ףיוא

 "קַאשַאּפ! םענעסירעצ םעד ןָאטנָא ןוא ןייטשפיוא רעדיוו

 םעדכָאנ ,לעּפַא םעד ףיוא ןייטש ןוא סעּפערט רָאּפ ַא טימ

 ךָאנרעד ןוא עװַאק ערעטיב ?סיב א ךָאנ ייר רעד ןיא ןייטש

 יינש רעד ּוװ ,גרעב יד ףיוא טעברַא רערעווש רעד וצ ןייג

 רימ ןענעז ,סעּפערט ענרעצלָאה יד וצ טּפעלקענוצ ךיז טָאה

 ,סעורָאב ןפיול ןוא סעּפערט יד ןָאטוצסיוא ןעגנוווצעג ןעוועג

 טָאטשנָא -- טעברַא רערעווש רעד ןופ קידנעמוקמייהַא

 ,גָאט ןיא לָאמ ייווצ ?עּפַא ןַא רעדיוװ רימ ןבָאה ןסע ?סיבא

 רעד ףיוא ןוא טעברַא רעד וצ טייג ןעמ רעדייא ירפרעדניא

 ןעיירש ןָא ןעמ טנייה טעברַא רעד ןופ טמוק ןעמ ןעוו ,טכַאנ

 יד ןיא טשינ טביילב רענייק !"לעּפַא :ןקַארַאב יד רעביא

 ןיינסיורא טסערפ עטסערג יד ןיא ןזומ עקנַארק וליפא ,ןקַארַאב
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 טנרעל טמוק ןאמ-סע-סע רעד זיב ,לעּפַא םוצ ךיז ןלעטש ןוא

 ןוא ּפַא ןעצטימ , ןופ הרות יד ל?ייוורעד רעטסטלעיקָאלב רעד

 רעד טמוק סע ןעוו ןוא .רענייז ַא יוװ ןּפַאלק זומ סע ןוא "ףוא

 ןוא ,ןיירא ןניוא יד ןיא ךיילג ןסוק םיא עלַא ןזומ ןַאמ-סע-סע

 -סעיסע םעד טשינ סעּפע טלעפעג סע ביוא טלָאמעד זיא ייוו

 ןעייג ױזַא .ןפָארטש ענעדישרַאפ ןייז ןענעק טלָאמעד ,ןַאמ

 ,טכענ ןֹוא נעט יד

 -עמתהעג א ןיוש ןיא דנַאלשטייד רעלטיה ןופ לרוג רעד
 ןיא זדנוא טריפ ןעמ ןוא טרידרַאבמָאב טרעוו ווַאלצָארוװ .רעט
 -רעד רעבָא ךיז טָאה טנָארפ רעד ."אנרעב , רענַאל ןטייווצ ַא

 ןעוועג ןענעז טנגענ רעד ןיא ןעגנורידרַאבמָאב יד ;טרעטנענ

 -ורעצ טייל-סע-סע יד .ףוס רעייז טמוק ךעלדנע זַא ,גָאזנָא ןַא

 טימ ןייז טעוו סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא עגַארפ יד --- ,עטרעד

 ? עדנע רעייז ןעעז ןלָאז רימ זַא ,ןזָאל ייז ןלעו יצ ?זדנוא

 .המחלמ רעד ןופ ףוס רעד טריּפשענ ןיוש ךיז טָאה קיִלג םוצ

 ערעייז רעבייו יד סעזילַאװ יד ןקַאּפ טייל-סע-סע יד
 .ךיז ןענעגעזעג ןוא ןענייוו

 .ןרָאװעג טיירפַאב רימ ןענעז 1949 יאמ ןט8 םעד ,קיטסניד

 ןוא טזָאלרַאפ תוחוכ יד ךימ ןבָאה ןעגנובעלרעביא עלַא יד ךָאנ

 .ןכָאװ עכעלטע לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןיב ךיא



 (ן שודָאל שידיי

 ןאמרעמיצ .א ר"ד

 ייצ (קיזײא) דעופלַא רי"יד

 ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמרעמ

 .יענדיס ןיא 1968 טסוגױט

 'עג זיא רעגעברָטסשרַאפ רעד

 -עטכַאעג ןוא רעטנטקטב 8 רעװ

 :.טפַאשלעזעג ןוא טטקָאװדַא רעט

 ראפ ,שזדָאל ןיא רעוט רעכעל

 .המחלמ טלעװ רעטײװצ רעד

 ןעמוקעג דזיא ןאמרעמיצ ר"ר

 1941 רָאי ןיא עילארטסיומא ןייק

 .יעגדיס ןיא טצעזַאב ךיז ןא

 ןופ המשג יד ןעװעג זיא רע

 רעד ןפ רעטעברַאטימ רעטידנעטש ןואש ,רעטנעצי'סקלַאפ

 ןעלקיטרא ענײז ."סעײג עשידײ עשילַארטסױא, גסײצרכָאװ

 .ָאװהיִג ןקיטסײג טא טײקטסגרע טימ טגכײּבעגסױא ךיז ןבָאה

 ןיא ןרובלעמ ןופ טײװ ןעוװעג זיא ןַאמרעמיצ ךיד שטָאכ

 רעזשדָאל ןטימ טסַאטנָאק ןגנע ןַא ןטלַאהעגנָא רע טָאה ,חטש

 ענעדישראפ ןיא ןעמונעגלײטנָא ךיױא טָאה ןוא ,רעטועצ

 ,רעטנעצ רעשזודָאל ןכרוד טגדרָאעגנײא ,ןעגנומענרעטווא

 רעסײה א ןעװעג זיא רענעברָאטשראפ רעד .טנערעפער א יװ

 .שטנעמ'סקלָאפ ןטוש9פ ןופ דגײרפ רענעבעגעגרעביא ןוא טסיוויצ

 ּצ

 ױזַא רעבָא ,שזדָאל זיא יורנ .ףָאלש ןופ ךיז טקעוו שזדָאל

 ...ןייר יוזא ןוא םַאזטעברַא ,םערָאװ

 יד ךיז ןרַאש ןגרָאמירפ ןקיטסברַאה ַא ןופ ?ּפענ םעניא

 םישובלמ ענענָארטענּפָא ערעייז .ןקירבַאפ יד וצ רעטעברַא

 ןכעלגעטינָאט ןופ עװנַאק רעד ףיוא קעלפ ןעיורג ַא ןדליב

 ןרַאפ ףמַאק ןרעווש א ףיוא תודע ןגָאז רעמינּפ ערעייז .ןבעל

 .ןּבעֶק

 -עגמורַא ,טעברַא ןופ סייוש םעניא ןדָאבעג !שזרָאל

 טמעטָא --- ,רעטעברַא יד ןופ טנעה עקידרעדָא יד טימ ןגיוצ

 טיי יד

 ירָשי ןסעביז סוצ ןעגנוונעכיײצראפ סגאמרעמיצ .א ןופ *

 .ָאטעג רעשורָאל ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ גָאט

 " םוטנדיי רעשזדַאל

 ןופ רעייפ טימ טייּפש ,ףמַאק ןופ רעפסָאמטַא רעד טימ יז

 -סנַארט ,ןרָאטָאמ עריא טימ טשיור ,סנעמיוק-קירבַאפ עריא

 רעכלעוו ,םורבעג ַא יװ ,סרָאטקַאפלעס ,ןלוטש-בעוו ,סעיסימ

 רעװָאקירטעיּפ יד ןָאטביוה טָא -- ?מיה םוצ ךיז טביוהרעד

 טָאה -- ךיז טלייא שזדָאל .ןפיול טימ ,גָאט-טעברַא ריא סָאג

 ,טייצ ןייק טשינ

 ןופ ץנערוקנָאק עסיורנ ַא ןָאיטייג טלעו רעד ףיוא

 יד ןופ עיצקודָארּפ יד ןלייטעצ ןפיש עסיורג .קרעמ-סלדנַאה

 .ףמַאק םעניא רעגיז עטסכייר ,עטסקיאעפ

 ,רעגיז יד ןשיוװצ ןעגנירדניירַא ליוו יז .ךיז טלייא שזרָאל

 עניילק ,טעברא רערעווש ךרוד געוו ַא ךיז רַאפ סיוא טדיינש

 ןופ ,רעטעברַא ןופ סייוש םעד ךרוד ,ןטסָאק-עיצקודָארּפ

 .סרעדיינש רענישזעשזב

 ,סרעמ עלַאינָאלַאק ןוא עשיזיוצנַארפ רַאפ טפמעק שזדָאל

 .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע טימ ןעמַאזוצ

 -רע יד ןייז ליוו ,ךיז טלייא סָאג רעווָאקירטעיּפ יד ןוא

 ןדיי ךיז ןעיירד ףמאק ןקיזָאד םעד ןופ ןָאפ ןפיוא ןוא ,עטש

 ,ןעלקעמ ,ןפיול ןוא ןגיוא עקירעיורט ערעייז ןיא ץנַאלג ַא טימ

 רַאפ ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק ,ךיז ןענעכערַאב ,ןריטרָאּפסנַארט

 ."טעמב , ןוא "ומכ , ףיוא ,ןקעשט ,ןעלסקעוו ,טלעג

 ,סַאג רעװָאקירטעיּפ ןופ ןדיי עקיזָאד יד ףיוא טסקוק

 רָאי טנזיוט דרע רעשיליוּפ רעד טימ ןדנוברַאפ ןענעז עכלעוו

 ײּפשעצ רעד טימ ןטפול רעד ןיא ןבעווש ,ייז ןפיול ךָאד ןוא

 רעד ףיוא יו -- עלעטיה ןטקוררַאפ ןוא עטָאּפַאק רעטעל

 .לַאגַאש קרַאמ ןופ טנווייל

 טײקשיטנַאמָאר רעד ןיא ןּפַאכפיױא ייז טסעו וד ביוא

 "מיס יד ןרעה וטסעוװ -- ןבעווש רעייז ןופ ,ןפיול רעייז ןופ

 .ףמַאק רעייז ןופ עינָאפ

 טייטש .ףיולעגנעמאזוצ א ןזיא קראמ "םענירג , ןפיוא

 -מוא ריא טָאה טנַאיצילַאּפ רעד .טנייו ןוא ענעדיי עסַאלב א

 -ָאטָארּפ א ריא טכַאמ ןוא ןצנַארעמָאּפ טימ שיוק א טיירדעג

 ילָאַּפ רעד טייטש .שינעביולרעד ןייק טשינ טָאה יז ?ייוו ,לָאק

 ןעלקייק --- לכיימש ןטכעלש ,ןערטיכ א טימ טביירש ןוא טנַאיצ

 קרַאמ ןופ רענייטש עסַאנ יד ףיוא ןצנַארעמָאּפ ענעדלָאג יד ךיז

 ,יורפ רעד ןופ ןרערט עקיטולב יד ךיז ןעלקייק ייז ףיוא ןוא

 .רעדניק עריא ראפ טיורב ?קיטש א ראפ טפמעק עכלעוו
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 ליידער רער ידידי לארד רערעגלרערערעע רער ראלע יאיר עט יא =

 רעבעו א טעברַא ,רעלעק ןיא ,סאנ-רעפעפ רעד ףיוא

 טעב סָאד .טבעװו ןוא טסוה .לוטש - טנאה ַא ףױא

 -וצ ןיא בוטש יד לייו ,סַאנ רעד ףיוא טלעטשענסיורא זיא

 ןיא טעב סָאד ןיירא ןעמ טּפעלש טכַאנייב טעּפש ,ןיילק

 ךעלדנייטש ןביילק ןוא סאנ ןיא ךיז ןליּפש רעדניק יד .בוטש

 .קָאטשניר ןופ

 .ףמַאק ריא ףיוא שזדָאל רעדיוו טמענ טנווָא ןיא

 -אפ עלענָאיסעּפָארּפ ,סעיצאזינַאגרַָא עכעלטפַאשלעזעג

 רעכלעוו ,םלוע ןקיּפעק-טנזױט א טימ טקַאּפעג ןענעז ןענייר

 ןוא ןטרעצנָאק ,ןטַארעפער ,סעדער יד וצ וצ ךיז טרעה

 ,סעיצַאטיצער

 יד טימ רענעמטַאר עשידיי יד ןפמעק טַאר-טָאטש ןיא

 ,עצרוק ןענעז סעדער יד .רדח ס'יקסלאווַָאק ןופ סעקעדנע

 .עירטקעלע טימ ענעדָאלעגנָא ,עוויסערגַא

 ,לדנַאה ןשידיי ןגעוו ,ןדיי ןגעוו טדער טַאר-טַאטש רעד
 ."םעשווָא , ןגעוו

 ,ןפמעק ןוא ענעדנוצעגנָא ןעייטש רענעמטַאר עשידיי יד

 .רובכ ןשידיי ןראפ ןוא ץנעטסיזקע רעשיריי ראפ ןפמעק

 :רעקרעװטנַאה יד ךיז ןטַארַאב סָאנ עווָאינדולַאּפ ףיוא

 ןגעוו ,קנַאב-רעקרעװטנַאה רעד ןופ ןטידערק ןגעוו ,טעברַא ןגעוו

 רעד ןגעוו ,ףליה עשיניצידעמ ןוא עשידירוי ,סעיצקעס ןפַאש

 .סערגנָאק-רעקרעװטנַאה ןגעוו ,טַאר-טָאטש ןופ קיטילָאּפ

 -כיל ןיא ,סָאג עינדָאכַאז ףיוא ,לוש רענילהָאוו רעד ןיא

 רועיש א "סעקַאוטיל , עגנוי יד ןענרעל ןענווַאד םעד ךָאנ ,קיט

 -קריוו רעשיליוּפ רעד רעביא ךיז טביוהרעד גנַאזעג רעייז ---

 ןעלמיה ענרעבליז ,עטנרעטשעגנסיוא יד וצ טיינרעד ,טייקכעל

 ..ןעלמיה יד ןופ םימחר טנָאמ ,טנָאמ ןוא

 -ביב ,ןלַאזטרעצנָאּפ ,ןרעטַאעט יד ןענעז טכַאנייב ןוא

 ןיירא ךיז ןעמ טּפַאכ רעטַאעט ןכָאנ .לופ סָאניק ןוא ןקעטָאיל

 ןופ ,"טַאלבעגַאט , ןופ ןטסילַאנרושז יד ןציז טָא .עפַאק א ןיא

 טונימ א ףיוא טּפַאכענסיױרא ךיז ןבָאה עכלעוו ,"טאלבסקלַאפ ,

 .סעיצקאדער ערעייז ןופ

 טגניז ןוא ןָאזרעדָארב "רענידניא , רעד טציז טרָאד טָא

 ןוא .ןָאבַאר ןרענָאפ ,םעניילק םעד ןופ רעיוא ןיא ?דיל א

 טּפַאכ ןוא שטַאבמערט רעטוג ,רעטעפ רעד טציז טרָאד טָא

 ןכעלטיור-קידלכיימש ,ןכעלקיד ,םעניילק םעד טימ סעומש א

 יי א א א א א א ןָאסלענעצַאק קחצי
 יע א טאטע .=- א יא יא יע א א 6 עא א לאטא עא צואאטאא יי עט

 ָאטשינ ןיא סע יו ,ָאטשינ זיא ןָאסלענעצַאק קחצי רעבָא

 -- -- -= םוטנדיי רעשזדָאל עכיירנברַאפ עסיורג סָאד

 זא ,ןעוועג הכוז טָאה סעכלעוו ,םוטנדיי רעשזדָאל סָאד

 קחצי רעשזדָאל רעד ,םוקמוא ןופ רעטכיד רעטפערג רעד

 קיטייו ןשיטּפילַאקַאּפַא םעד ןקיטולבסיוא לָאז ,ןָאסלענעצַאק
 -- -- -- ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ,ןברוח ןטירד ןופ ןרָאצ ןוא

 קיניוו ןענעז םוטנדיי רעשזדָאל ןקידטנזיוט-2230 ןופ

 עשירעדרעמ יד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז עכלעוו ,ןבילבעג

 --= -- -- טניה-טולב

 רעד ןופ טייצרָאי םוצ ,טנייה רימ ןעייטש טָא ןוא

 םעד ראפ ףיט ןניובעג ,ָאטענ רעשזדָאל ןופ עיצַאדיווקיל

 טימ ןעמונעגכרודא ,םוטנדיי רעשזדָאל ןופ קנעדנָא ןקילייה

 םעד טימ ןדייל ערעייז ךרוד טרעטיילעג ןוא ןביוהרעד ,רעצ

 חוכ ןוא גנונפָאה טינ םשה שודיק רעייז זא ,ןייזטסווװַאב

 עסיורג רעייז ןעמענוצפיוא ןבילבעגנ ןענעז עכלעוו ,זדנוא

 רעד ןיא ןבעל רעטייו לָאז ?ארשי קלאפ סָאד ידכ ,השורי
 ,טייקיבייא

--8 

 == -= == לדרגתי

 ןַאמרעמיצ .א

 - - -+- טשינ גערפ

 ,לַאפ ןוא ךיז ביוהרעד'כ סָאװרַאפ ,טשינ גערפ
 -- רעמָאי ןוא ךַאל ךיא סָאװרַאפ
 .םיא ךָאנ ץכעל ךיא ןוא ןטכענ םעד טליש'כ סָאװרַאפ
 ,טכעלש ןוא טוג ןיב'כ סָאװרַאפ ,טשינ גערפ
 ,ייז ןופ ךייוו ךיא ןוא דניירפ ךוז'כ
 ,םיא ןופ ףױלטנַא ןוא טָאג ךוז'כ סָאװרַאפ
 .עביל יד טמערַאװ ןוא סָאה רעד ךימ טסערפ סע סָאװרַאפ
 ,טשינ גערפ
 .ןילַא ןבילבעג ןיב'כ

 ,רעטומ ןיימ ןוס סגטָאש יד

 .טקיליהעג

  ץעטנעָאנ יד רימ טלעטשרַאפ לּפענ רעקיטולב ַא

 -- םולב ןיימ ןרירפ טכַאמ ןוא

 -- לּפענ םעד ךיא סיירעצ המשנ ןיימ ןיא

 עטנעָאנ עניימ ןופ שַא יד טיײרּפשעצ טניוו רעקידנעיָאװ א

 -- -- -- טניוו ןקישַא םעד ןיירַא ךיא םעטָא ףיט

 ,טניוו רעקילייה ,ביל ךיד בָאה'כ

 ,רימ ןיא טסבעל ןיילַא וד

 -- -- -- רימ רעביא ןרעטַאלּפ םירבק ןעוו
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 שורָאל ןיא עסערּפ עשידיי
 (סקופ .2 .ח ןופ ןלאירעטַאמ יד טרל)

 ןופ ןשרָאפ ךיז טזָאל'ס ליפיוו ףיוא
 ,ןעגנונעכייצראפ עקילעּפוצ

 -רושז ןוא ןעגנוטייצ ענעדישראפ ןענישרעד שזרָאל ןיא ןענעז

 רעדָא ,שזאריט רעייז ןלעטשטסעפ טשינ ןָאק ןעמ שטָאכ .ןלַאנ

 ןענעכייצראפ רעבָא ןעמ ףראד ,גנוקריווסיוא ןוא ןַאּפש-סנבעל

 -יירפ רעד, ,(1892) "טַָאלב-זיוה רעשזדָאלג :ןעמענ ערעייז

 עשיטסינויצ ;(1909) "רעטעברַא רעד , ;(1901) "קָאלג-סטייה

 -רושז) "ןויצ ןנעוו קנַאדעג רעד , ;(1909) "ןעקנופ , עבַאגסיוא

 ;(גרעבנָארב .ש רעבעגסיורא ,1900 רָאי ןיא ןענישרעד ,לַאנ

 "וקירוקוק , ןוא ךָאוװ-טוג ;(1903) "טַאלב-ןציוו רעשזדָאל רעד ,

 -ָאל רעד , ;(1909) רעטומלרעּפ םהרבא ךרוד ןבענעגסיױורַא

 ;(1909) טַאלב-חסּפ ןוא שטייב יד ;(1908) "גנוי-בצק , רעשזד

 ;(1910) "ךעלרעייפ , :גנולמַאז ;(1910) "רעטכעלעג בוטד-םוי

 .מ ןוא עוואס .ה .דער ,1913) גנוטייצ-ךַאש עשידיי עטשרע

 -עגסיורא (1914) גנוטייצ-טרָאּפס עשידיי עטשרע ;(קעשירק
 .דער ,1907) "רימזה , רעשזדָאל ;ןרעטשנעגרָאמ .א ךרוד ןבעג

 .(ןיניירב ןבואר

 ןרָאי יד ןופ ךיז טריטַאד גנוטייצ-גָאט עשידיי עטשרע יד

 היעשי ןופ טריגַאדער ,"ןטכירכַאנ רעשזדָאל, 6

 ,ןהכ יבצ ,יזרא-םיובנענעט םהרבא :סרעטעברַאטימ יד .,רעגוא

 -ָאל , יד .ססַאז .ש ,יקסנַאנזָאּפ ריאמ עשטיא ,רעטומלרעּפ .א

 טנזיוט 580 ןופ שזַאריט א טאהעג ןבָאה "ןטכירכַאנ רעשזד

 .ךעלגעט ןרַאלּפמעזקע

 רעשזדָאל , רעטעּפש טרעוו "ןטכירכַאנ רעשזדָאל , יד ןופ

 ןיא .(9 עװָאדָארנָא ,יקסרובמַאה .ע ןופ יירעקורד) טַאלבעגַאט

 ,ןָאסלענעצַאק :טקורדעג ךיז ןבָאה ?טאלבעגַאט רעשזדָאל

 ,ןהכ יבצ (שטיוועלינַאד) עלעשרעה ,ןָאזרעדָארב ,שטיװָאלַאגעס

 -ָאניױו והילא ,יקסוװעשטַאכָאס ,טַאלבסקַאבַאט .י ,םיובלעּפע .ב

 יד .רענזייא לצעג ,ןישטלאט השמ ,טרַאבלעג ףלָאװ ,דַארג

 רעדירב יד ןעוועג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ ןטסילַאנרושז-טּפיוה

 רעד ןיא טקורדעג ךיוא טָאה רענוא .ןַאהַאק ?ארשי ןוא רַאזַאל

 ,סיש רוטרַא ןופ טנכייצענ ןרוטאקירַאק ןוא רעדליב גנוטייצ

 ןבירשעג טָאה רעטַאעט ןגעוו .ןַאמרעב ףלָאדַא ,יקסנעיליוו השמ

 ר"ר גנוטייצ רעשטייד רעד ןופ טנעזנעצער-רעטַאעט רעד

 :רעטעּפש ,ףּפאק ָאעל טנעניריד רעד -- קיזומ ןגעוו .קלַאפ

 טָאה ,ןברָאטשעג זיא רעטצעל רעד ןעוו .,יקסלובירּפ ,? ר"ד

 .טכעה גָאלָאקיזומ רעד ןבירשעג קיזומ ןנעוו

 רעד ןעוו ,בר א ןופ ןלַאװ תעשב 1915-1919 רָאי ןיא

 ,ןַאטטסיירט בר רעמָאדַאר םעד טציטשעג טָאה "?טַאלבענַאט ,

 ילַאק ןופ רוטַאדידנַאק יד טציטשעג טָאה סָאװ ,עּפורג א טָאה

 רעשזדָאל סָאד , ננוטייצ עטייווצ א טעדנירגעג ,ץישּפיל בר רעש

 יירעקורד רעד ןיא ןענישרעד זיא ננוטייצ יד .?טַאלבנגרָאמ

 טָאה גנוטייצ יד .06 רעװָאקרטעיּפ ,יקסווָארטסָא .י .א ןופ

 -קעלא ר"ד ןוא בילטָאג עשוהי ר"ד ;ןרָאטקאדער ייווצ טַאהעג

 -ייצ רעד ןיא טעברַאעגטימ .(ינודקומ ר"ד) לעּפַאק רעדנַאס

 -ּפִא יד ,יקצעראפ .ב ,ןידלָאגנ הרזע ,ןָאסראזאל .מ :ןבָאה גנוט

 ןוא ,ןַאמיינ .מ .י טריגַאדער טָאה "רעציביק רעד , ;גנולייט

 .ץאק סחנּפ ןבירשעג טָאה ןציוו ןוא רעדיל

 השמ ,שטיווָארעזייל .י .ש :טעברַאעגטימ ךיוא ןבָאה סע

 ןוא רענָאיצקַא-טּפיוה רעד ןעוועג בגא זיא ןַאמלעה) ןַאמלעה

 -טימ ןבָאה רעשזדָאל רעסיוא .(ננוטייצ רעד ראפ רעבעג-טלענ

 ןיא .ףרָאדנעװ .ז ןוא רָאטקעּפס .מ ,ןַאמשירפ דוד ;טעברַאעג

 רעטכיד רעד ןזיווַאב ךיז לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה גנוטייצ רעד

 :ןכַארּפש עדמערפ ןופ רעצעזרעביא רעד ןוא שטיווַאלומש .א

 טליּפשעג טָאה גנוטייצ רעד ןיא לָאר עסיוועג א ,לעגיּפש ןועמש

 ןטימ .סרעטקאנייא 10 ןופ רבחמ א ,לאטנעקנַארפ עלעטָאמ

 טסוניוא ןט1 םעד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא

 ,טלעטשענּפָא גנוטייצ יד ךיז טָאה 4

 טלעטשענּפָא ןשטייד יד ןבָאה 1914 רעבמעצעד ףוס

 רעשטיידסיטנַא ריא ראפ ?טַאלבענַאט רעשזדָאל , סָאד

 .ננולעטש

 יימרַא עשיסור יד יו םעדכָאנ ,1918 רַאונַאי ביֹוהנֶא

 -סעמראפ טשינ ךָאנ --- ןשטייד יד ןוא שזדָאל ןזָאלראפ טָאה

 ןזָאלעגסיורא עיצַאזינַאנרֶא עשידנוב רעשזדָאל יד טָאה ,טסיט

 טכַאמ-רעטילימ יד ."רעטעברַא רעשזדָאל , :גנוטייצ עשיריי א

 -קע טנזיוט ייווצ .גנוטייצ יד ןטיירּפשראפ וצ ןטָאבראפ טָאה

 ןרָאטקַאדער יד .ןרָאװעג טיירּפשרַאפ לַאנעלמוא ןענעז ןרַאלּפמעז

 -כיל לארשי ,יקסנַאנזָאּפ בייל םייח ,זֹונָא .ד .מ :ןעוועג ןענעז

 .וודא ,ןַאמצרַאװש .ד ,שיומש .א :עטקילײטַאבטימ ;ןייטשנעט

 .ןַאמלימ .ש ,סרעדנַא השמ

 -עגנָא טָאה שזרָאל ןופ עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעשב

 .רער ,"טַאלבסקלָאפ רעשזדָאל , :ננוטייצ יד ןעניישרעד ןביוה

 .יירעקורד-הכולמ רעשטייד רעד ןיא טקורדעג ,ןַאהַאק רַאזַאל

 יבצ ,טַאילּפ .מ :טעברַאעגטימ ןבָאה גנוטייצ רעיינ רעד ןיא

 ,רלעפנעזָאר :ןרעטרָאּפער ,ןַאהַאק ?ארשי ,ָאקמיב ?לשיפ ,ןהכ

 ,(טסימיסעּפ רעקיטסול) ןײטשדלָאג .ש .י ,יקצינטישז .9 .ה

 ;ןאמלוש עינַאי ,יקסווָאטסושזב ל?קנַאי םייח ,רענפעש ךורב

 ןוא רעװָאנילוא םירמ :רעטכיד יד טכעלטנפערַאפ ןבָאה רעדיל

 .ךאלמ בייל ןוא רעדעפזייר בקעי רעטכיד רעוועשראוו יד

 "וצסיורא טביולרעד רעדיוו ןשטייד יד ןבָאה 1916 ןיא

 -רַאטימ עטשרע סרענוא ."טַאלבענַאט רעשזדָאל , םעד ןבעג

 ,טפיטשיילב השמ ,גייוצרעבליז ןמלז :ןַאד ןענעז רעטעב
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 טַאלבנעזָאר .י .רד טַאטוּפעד-םייס רעקידרעטעּפש ,טילַאש .י
 -ךייא לצעג ךיוא ןניוצענוצ טָאה רעגוא .םולברַאי יכדרמ ןוא

 .דניקנייפ השמ רעטרָאּפער םעד ןוא ןרענ

 :ןעוועג ןענעז ?טַאלבעגַאט , ןופ רעטעבראטימ עליבַאטס

 ,(ןַאהַאק רַאזַאל ןופ רענָאװש) דלעפנעזָאר סירָאמ ,רַאדיל השמ
 עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ .דניקוויר קחצי ,ןַאמסָארג ןושרג
 ןיא טעברַאעגטימ .יקצַאוילּפ קסחצי רעטכיד רעד טָאה רעדיל

 .שזניא ,(ןיוו ןופ טנעדנָאּפסערָאק) ןיק ןנחוי :ןבָאה טייצ רענעי
 ר"ד ,קע ןתנ ר"ד ,ךוארטש .וודא ,גייווש ר"ד ,רעקשַארּפ

 ,יקסווָאקטיב-גרעבמָארב ,ןאימרא ר"ד ,רעוװָאקַאטרַאט ,גרעבלע
 1999 רֶאי ןיא ןבָאה יירד עטצעל יד) יוועל ףסוי ,נרעבדלָאניײנ

 ,"ענובירט רעזדנוא , טפירשטייצ יד שזדָאל ןיא ןבענעגסיורא

 .(תודחאתה-ס"צ ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ

 :טקורדעגנ "טָאלבעגַאט , ןיא ךיז ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 קחצי-םייח ,(רעטַאעט ןופ סעיזנעצער) קעלַאפ םלעהליוו ר"ד

 ,(עטכישעג) יקצינערק .י .מ ,(ףָאזָאליפ רעזעינילער) ןינוב
 רעד ,(ןשזַאטרַאּפער) בירנייוו דוד ,(ןענָאטעילעּפ) יקסנאליס .נ

 ןגעװו ןעלקיטרַא ןבירשענ טָאה רעלדא סוילוי טסיטרַא

 .רעטַאעט

 -- קענַאשזַאבִא בקעי ,תושעמ עשידיסח -- ץרעה ריאמ
 -ָאטש) םיובשריק בקעי ,יקצערַאפ .ב ,ךעלדיל עשיטסירָאמוה

 ?לדנעמ ,ןייטשנערָאב .א ,יקסנישזעשזב .י .א ,(קינָארכ עשיט

 .יקסנַאכָאק

 -נעמאזוצ ןבָאה גנולײטּפָא עשיטסירָאמוה עכעלטנכעוו יד

 ,לעניּפש ןועמש ןוא ןַאמסָארג ןושרג טלעטשעג

 רעשזרָאל , סָאד זיא רעטעברַאטימס עלַא יד טָא טימ

 -טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןויב ןענישרעד "?טַאלבעגַאט

 .המחלמ

 "טַאלבסקלָאפ רעשזרָאל , סָאד זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 עיינ יד וצ ."טַאלבסקלָאפ , ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןענישרעד רעריוו

 נרעבנעזָאר .י ,סקופ רַאזַאל :טרעהעג ןַאד ןבָאה רעטעברַאטימ

 רעגניזעלש .א ,(סעיזנעצער-רעטַאעט ןוא ןַאמָאר ,קינָארכ)

 ,(יירעלָאמ ןוא רעכיב ןגעוו) סקופ ,ל .ח ,(ןענָאטעילעּפ עניילק)

 :ננולײטּפָא עשיטסירָאמוה יד טריפענ טָאה ןײטשדלָאג .ש .י

 ."לענּפַארש ,

 -עדנע ןעמוקעגרָאפ ןענעז ?טאלבעגַאט רעשזדָאל , ןיא

 .ןעזנָא ןקילָאמא ןייז ןעניוועג טלָאװעג טָאה רענוא ,ןעגנור

 רעטעּפש) ןָאזניװעל .וודַא םעד רעטעברַאטימ סלַא וצ טיצ רע

 -.סטייהרעדנימ ןופ עטסיל רעד ןופ טַאטוּפעד-םייס א ןעוועג

 רעב בקעי ,(ילַאק ףַארג) ןַאמרעב בייל ,ןרעּפלַא ןרהא ,(קָאלב

 סָאלשנעזייא רעטלַא ,ָאקרוט ףסוי ,(ןָאבַאר) ןיבור לארשי ,סּפינ

 ןָאזרעדָארב .מ ןוא ןָאסלענעצַאק ,(תושעמ-סקלָאפ עשידיסח)
 .ןעגנוטייצ עדייב ןיא קיטיירפ ןדעי טקורדענ ךיז ןבָאה



 שזדַָאל שידיי

 = פאק 2"  מפ|ספ גסוואסוי םהטויסווו+

 טא רַעודַאל סְעיינ 4
 נ א סא סיא ראי סי

 טי

 א גיפט; א טָאג א

 עי
 = עי ההד א א א

 | 15 :טאומ אפי טאל לא ראק ןקטאפייקק

 5 קסו ,יזערת'ה יא אי גאטשרטנא

 ט זעטיודנ עמעיופ יה ופ זש ?מ) גאמנוו נג טעס

 םואטליבי יי ירד
 ,טיניס ורעמעל ר ןש ְו .אקיסקעמ ייועיי אקירעמא ןעקיוצ .המחלמ וו

 : - ,סָמ ןפוופשמ טנאפטאושפ אקסל . עשארג 20 טי ישי

 - .גגַארהאי רעמסניצנאזצ = || ייד יי זיערת תכמ ט'כ ,גאטנאמ ר

 א ןרעלשיה טימ םולש טכאמ ךיירטסע -

 עשירוי טי =

 ן א 0
 קי = 8 ףס8 א א = ולא טאפ יע עלטערען עשב

 5 וטנענרא
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 שודָאל שידיי 80

 עסערפ רעשיליופ רעד ןיא ןטסילאנרושז עשידיי
 (סולַאק ןַאפעטס ןופ ןלַאירעטַאמ יד טיול)

 עסיוועג ַא זיא ,ןעננוטייצ-גָאט עשידיי ייווצ יד ץוח א

 .ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ עשיריי ַא ןענישרעד טייצ

 רעד ןעמוקענרָאפ זיא'ס ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 עסערּפ רעד טימ גנוריסערעטניארַאפ יד ןוא סעצָארּפ-רעגייטש

 .עקידנטיידַאב א ןעוועג זיא

 -ױּפ יירד יד ןופ ,ייווצ ןיא ןבָאה ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא

 סָאד .ןטסילַאנרושז עשידיי טעבראענטימ ןעגנוטייצ-נָאט עשיל

 ,"יננַארַאּפ סָאלג , ןוא "ַאקילבוּפער , ןעגנוטייצ יד ןעוועג ןענעז

 ןוא ןדיי ןופ בור סָאד ןרָאװעג טנעיילעגנ ןענעז ןעגנוטייצ יד

 -רעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא .ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא ייז ךרוד

 -עגמוא) םוַאבסונ ןַאירַאמ ןעווענ ןיא ןטסילַאנרושז עטס

 :ןעמָאנ-ןעּפ ןרעטנוא ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,(עטיל ןיא ןעמוק

 -רעסַאװ ווַאטסוג ןוא ךַאברוא ןַאי .יקסוועשַאטלַא וואלסעשט

 ןוא ?יננַארָאּפ סָאלג, ןופ רעבעגנסיורא יד ןעווענ ןענעז גוצ

 -רעטַאעט א ,קַאילָאּפ ווַאלסידַאלװ .ןטסיצילבוּפ עקיסַאלקטשרע

 סערּפסקע ןוא "ַאקילבוּפער, ןופ ףתוש ַא ןוא רעקיטירק

 ןוא ,עילַארטסיױא ןייק טרעדנַאװעגסיורא ."ינרָאשטעיװ

 ,1906 ןיא ,יענדיס ןיא ןברָאטשענ

 -ער יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןייטשנערינ ווַאלסינַאטס

 -רעפעפ דרַאנרעב ןוא ףלָאדַא ;"יננַארָאּפ סָאלג , ןופ ןרָאטקַאד

 "ַאקילבוּפער  ןופ םוינעלָאק-עיצקַאדער ןיא ןעוועג ןענעז ןַאמ

 ןופ עבַאנסױאיגָאטימכָאנ) ?ינרָאשטעיו סערּפסקע, ןוא

 -עיצקאדער ןעוװעג ןיא נרעבנייש םַאדַא ;(?ַאקילבוּפער,
 -ףליהעג --- דרַאבלעג ןאפעטס ;"ַאקילבוּפער , ןופ רַאטערקעס

 ןיא טצעזַאב ךיז גירק ןכָאנ ."יננַארָאּפ סָאלנ, ןופ רָאטקַאדער

 ,גנוטייצ-גָאט רעביבא-?ת א ןיא טעברַאעגטימ ,לארשי

 רעד ןופ רעטרָאּפער:טכירעג ןעוועג זיא דלעפנירג םַאדַא

 -ישולַאק קיוודול ;"ינרָאשטעיוװ סערּפסקע , גנוטייצ-גָאטימכָאנ

 ןבירשעג טָאה (ןליוּפ ןיא ןרַאנעצס-םליפ טביירש) יקסרַאטס-רענ

 יד טריגַאדער טָאה סולַאק-רענישולַאק-ןַאפעטס .ןענַָאטעילעפ

 ןוא .ַאקילבוּפער  ןופ ןעגנולײטּפָא-סלדנַאה ןוא -טרָאּפס

 םַאדַא ;ןרובלעמ ןיא טנייה טניווו ,"ינרָאשטעיוװ סערּפסקע

 -טימ-עיצקַאדער רעטסגניי רעד ןעוועג זיא יקצָאכָא-רענישולַאק

 לַאנרושז ַא ןופ רָאטקאדער טנייה זיא) "ַאקילבוּפער , ןופ רילג

 -טכַאנ ןעוועג זיא ןַאמרעסַאװ ירנעה ,("ַאלעזורַאק, ,ןליױּפ ןיא

 טייצ וצ טייצ ןופ ןבירשעג ןוא "ַאקילבוּפער , ןופ רַאטערקעס

 שטיווַאר - דלעפנעזָאר וואלסעלָאב ;?טַאלבעגַאט רעשזדָאל , ןיא

 ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג רעלוּפָאּפ ,רעטרָאּפער ןעווענ זיא

 -רעבלַאה רוטרַא ;ןשזַאטרָאּפער ענייז טימ סעצָארּפ רעקיטישּפ

 ;ןטסילַאנרושז עטנַאקַאב -- קיטפַאהרַאו ַאבוק ןוא טַאטש

 -צַאו ;רעטרָאּפער-עסערּפ -- יקסוועשטליג-םולבדלָאג םָאדַא

 ,טסילַאנרושז רעטריטנַאלַאט ,יקצעלַאּפ - דלרעפנעריב  וַאל

 -- רעטעּמש ןוא ?"יננַארָאּפ סָאלג3 ןופ רעטעברַאטימ

 ."אקילבוּפער

 עטנַאקַאב -- יקסנישזבָאד וװַָאלצַאװ ןוא רעטניוו ישזעי

 ,ןטסילאנרושז

 ןעוועגנ ןענעז (ערעדנַא ליפ ןוא) עטנכערעגסיוא עלא יד
 ןגעלפ ייז ."טאאקידניס ןטסילַאנרושז רעשזדָאל , ןופ רעדילגטימ
 רעייז .סאנ ַאטונוַָארט ףיוא בולק-ןטסילַאנרושז ןיא ןפערט ךיז
 ףיוא "?אומש ןקידורב , םייב ןפערט ךיוא ךיז ייז ןגעלפ טּפָא
 .סַאנ עקזדַאװַאז
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 דוּבנעוייא .מ

 ַאטענ רעשזרָאל ןופ קינָארכ

 וצ שידאטעמ ןריאוניטנַאק

 ןענעכייצראפ ,ןביירשראפ סאד

 -- קְלָאפ רעדָא דנאל א ןופ ןבעל ןיא ןשינעעשעגנ עקיטכיוו

 ,עטבישעג ןָא רימ ןפור
 עכלעוו ןופ ,1945-1989 ןרָאי עשיגַארט יד ןגעוו ןביירש

 זיא -- תונברק ךיוא רָאנ ,תודע זיולב טשינ ןעוועג ןענעז רימ

 -סַאּפ .עטכישעג :עיציניפעד רעד טימ ןעמענוצמורא רעווש

 ,תונורכז עטרירוװַאטסער :;גנונעכייצַאב יד ןעוועג טלָאװ רעק

 טצירקעננייא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעננובעלרעביא עכעלנעזרעּפ

 .ןורכז ןיא

 סָאד טמענראפ ,טייצ-?יורג רעד טָא ןיא טרָא רעדנוזַאב א

 -עגנָא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,שזדָאל טָאטש רעד ןופ ָאטעג

 ,טדַאטשנַאמציל :;ןפור

 טָאטש רעטסערג-טייווצ רעד ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןגעוו

 טרעדילגעגנייא ןבָאה ןטנַאּפוקֶא עשטייד יד עכלעוו ,ןלױּפ ןיא

 -- ךייר ןטירד ןופ לייט א יװ ,"וַאגעטרַאװ, טיבעג ןיא

 עשיריי ןופ ןויכרַא יד ןענעז סָאד .,ןלַאירעטַאמ ָאד ןענעז

 -וּפ ןיא ןיטעלויב ןייז ןוא וויכרַא-יקסווָאקמור רעד :;ןלעווק

 עכעלנעזרעּפ ,"קינָארכ רעכעלגעטיגָאט ןופ ןיטעלויב , :שיל

 וויכרַא רעד ָאד ךיוא ןיא סע .ָאטעג ןיא ןבירשעג ,רעכיב-גָאט

 .גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעשטייד רעד ןופ

 רעקירָאטסיה ןריבורּפ ,לַאירעטַאמ םעד טימ ךיז קידנצונַאב

 רעשזדָאל יד ןופ םוקמוא ןוא ןבעל ןופ דליב א ןלעטשפיוא

 לָאז סע ידכ --- םיללכ עשירעשרָאּפ ענעמונעגנָא טיול --- ןריי

 .עטכישעג ןופ םַאר רענײמעגלַא רעד ןיא ןסַאפניירא ךיז

 א

 --  ׂשורָאֿל ןיא ןבָאה ךורנסיוא-המחלמ ןופ גָאט ןיא

 .ןדיי טנזיוט 233 טבעלענ -- רעטסעשטנַאמ ןשיליוּפ םעד

 יד רעדייא ךָאנ) תונברק'המחלמ עשידיי עטשרע יד

 עשידיי ןעוװעג ןיוש ןענעז שזדָאל ןעמונראפ ןבָאה ןשטייד

 .1959 רעבמעטּפעס פ ןופ טכַאנ רעד ןופ ךיז טריטַאד (תונברק

 יקסווָאטסַאימוא קינװָאקלָאּפ רעשיליוּפ רעד טָאה ָאידַאר ןכרוד

 ןרישרַאמ וצ ,רעוועג ןנָארט ןענָאק עכלעוו ,רענעמ עֶלַא ןליױפַאב

 טימ וליפא -- ?ייט ,רעטנזיוט ןוא ,רעטנזיוט .עשראוו ןייק

 .ןיירא געוו ןיא טזָאלענ ףור םעד ףיוא ךיז ןבָאה ,סעילימאפ

 -ענ ןסָאשַאב ןישזעשזב ןייק געוו ןפיוא ,ייז ןענעז סנגרָאמוצ

 -ילימ עשטייד ןבָאה רעטעּפש .ןענַאלּפָארע עשטייד ןופ ןרָאװ

 ןוט ןטגעמוקָאד ,ןעגנונעכײצרַאפ טייל טלעטשעגפיוווצ (+*

 .תודע-תיבג

 -ראפ ןוא עסַאמ-ןשטנעמ רעד טנָאיעגנָא ןעגנולײטּפָא עשירעט

 -עינרעקס ןיא ןעוװעג זיא רעגַאל ַאזַא ,ןרענַאל ןיא ייז ןעמונ

 -סיולק ַא ןיא טרַאּפשרַאפ עטריטסערַא יד טָאה ןעמ ּוװ ,ץיוו

 .רעסַאװ ןָא ןוא ןסע ןָא ןטלַאהעג ןוא ,רעט

 -מעטּפעס ןט8 םעד ןעמונראפ ןשטייד יד ןבָאה שזדָאל

 ןשטייד ןענעז ,רעוועג ןכוז ןופ דיירסיוא ןרעטנוא ,1929 רעב

 קידנגָאלשעצ ,טביורענסיוא ייז ןוא ןעננוניווו עשידיי ןלַאפַאב

 .ןדיי יד ייברעד

 ןרָאװעג ןדיי רַאפ זיא (*"רעבמעטּפעס שדוח ןיא ןיוש

 ןוא הנשה שאר םיבוט-םוי עשידיי יד ןטיהוצּפָא ןטָאבראפ
 ךיי א ,ןפֶא ןייז ןזומ ןעָארויב ןוא ןטפעשעג יד .רוּפיכ-םוי
 ,סעטָאלז 800 יו רעמ ןגָאמראפ טשינ רָאט

 ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא טָאה ענימנ עשידיי יד תויה

 -רַאפ ערעייז טימ ןשטייד יד ךיז ןדנעוו ,עיצוטיטסניא ןא יו

 -טסיירט ברה ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ,טַאניבַאר םוצ ןעננונעדרַא

 עשטייד יד טוג רעייז בנא טשרעהַאב רעכלעוו -- ןַאמ

 .ךַארּפש

 םייח יכדרמ ןשטייד יד ןרינימָאנ רעבָאטקָא שדוח ןיא

 -םיוא םיא ןליופאב ןוא ,"רעטסעטלע-ןדוי , סלא ןיקסווָאקמור

 אזא טריזינאגרַא יקסוואקמור .,?טַאר-ךןטסעטלע , ןא ןלעטשוצ

 -טפַאשלעזעג עטנענימָארּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,טַאר

 ,רעוט עכעל

 רעדילגטימ 13 ןשטייד יד ןריטסערא רענמעווַאנ 11 םעד

 רעד ןופ לַאקָאל ןיא (טארנעטסעטלע) טָאר-ןדוי ןטשרע ןופ

 זיא לייט רעטסערג רעד עכלעוו ןופ (18 עקסרָאמָאַּפ) הליהק

 (*** ,ןעמוקעגמוא

 .שדוח ןייא טריטסיזקע טָאה טָאר-ןדוי רעד

 ןאמטסיירט ברה ןיא טעז יקסווָאקמור סָאװ ,םעד בילוצ

 טביוה -- ןשטייד יד טימ ןטקַאטנָאק יד ןיא טנערוקנָאק א

 -וצּפָא ידכ ןוא ,ךיז טפרַאשראפ עגַאל יד .ןרינַאקיש ןָא םיא רע

 טלעג עמוס עסיוועג א דניירפ ענייז ןפַאש ,בר םעד ןעװעטַאר

 .עשראוו ןייק ּפָא ןַאמטסיירט ברה טרָאפ רָאי ףוס םוצ ןוא ---

 ריא ךרוד ָאּפַאטשעג יד טריפ 1999 רעבמעווַאנ 1 םעד

 ,"ַאירָאטסַא, עינרַאיװַאק רעד ףיוא לַאפרעביא ןשירעדרעמ

 -נעספעס ןטו םעד ןלױפ ןלַאפַאב זיט דוַאלשטײד (א*

 .1939 רעב

 'לעא ןגעװ ךיז טדער ןטנעמוקָאד עשטייד יד ןיא (+א*

 אז ןצוגַאב רימ ."טַאוײב -- עשידי יד ןיא :"טארנגטסעט

 .סאוגדוי :גנוגנעכײצַאב עצטנוַאקַאב -יימעגלא יד



 ָאטעג רעשוד ָאל ןופ קינַאוכ-דובנעז ײ א .מ 90

 עטסערג 4 יד ןדנוצעגרעטנוא 1939 רעבמעווָאנ 11 ןפיוא עכלעוו ,ןבע? ןשיריי ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריּפנָא קידנכוז

 טָאה ןעמ עכלעוו ,עקסרָאבלָאװ ףיוא עשיטָאטשטלַא יד ;ןלוש (*,ןריטסערַא וצ ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה יז

 יקשושטשָאק עיילא ףיוא ענַאגַאניס יד ,ןסירעגפיוא רעירפ םעד טָא טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 יד ןוא סָאג עינדָאכַאז ףיוא ?וש רעקליוו יד ,(?וש עשטייד יד) םעד ןעשעג זיא סָאד, :טלייצרעד ךַאברעוא .ה ,לאפרעביא

 .עקסנַאשטלָאו ףיוא ל?לוש רענילָאװ ןרעלוּפָאּפ ןיא ןענעז גָאטימ ךָאנ 8 םורא ,1939 רעבמעווָאנ 1

 ןופ בוט-םוי רעד ,רעבמעווָאנ 11 םעד

 ןשטייד יד ןבָאה -- טייקיגנעהּפָאמוא סנליופ

 ףיוא לָאמקנעד-ָאקשושטשִַאק םעד ןסירענפיוא

 .(ץַאלּפ-סטייהיירפ) ישטשָאנלָאװ ץַאלּפ

 רעבמעצעד שדוח ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןיא ןדיי 24 ןרָאװענ ןסָאשרעד ןענעז ,9

 -טימ יד ןעוועג ןענעז סָאד ,?דלעוו רעקינוועגַאל

 -ידנוב רעד ןוא "טַאר-ןרוי , ןטשרע ןופ רעדילג

 (*,סילָאגרַאמ רעדנַאסקעלַא ר"ד --- רעוט רעש

 םעד ןטכינרַאֿפ ןכָאנ טייצ עסיוועג ַא

 -- יקסווָאקמור טלעטש ,"טאר-ןדוי,, ןטשרע

 ףיונוצ - - ָאּפַאטשענ רעד ןופ לעפַאב ןפיוא

 ."טאר-ןדוי, ןטייווצ םעד

 יט ןוא ןעגנוסישעצ ,ןטסערַא יד ץוחא

 -- הסיפת רעשטשָאנַאדַאר רעד ןיא ןעגנוקינ

 -סיוא טנענַאמרעּפ גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא
 ףיוא ןּפַאכ קיד 'הרקפה ;תופיד ר ןענַאטשעג : : : |
 -וצ 0 עשירעטילימ ענעדישרַאפ ןופ טעברַא 6 != ,8 20 ??טשטלַא יד  םזילַאדנַאװ ןשטייד ןופ ןטַאטלוזער יד

 -עצ ןוא ןעגנוניווו יד ןופ ןּפעלשסױרַא ;ןטמַא עשטייד עליוו

 טעברַא רעד ייב ןעגנערבמוא ןוא ןנָאלשעצ -- רעדָא ,ןנָאלש
 ןיא טיײלדָאּפַאטשעג עכעלטע ןיירא "ַאירָאטסַא , ןזיוה-עפַאק

 ןבָאה ייז .ןשטייד עקיטרָא יד ןופ ןליוויצ א ןופ גנוטיילגַאב

 עלא ייב ןעמונענוצ ,?ָאדנארישז ןיא ןסָאש עכעלטע ןבעגענּפָא

 ,ירפ ןגרָאמ ,ןדיי יד ןליופאב ןוא ןטנעמוקָאד יד עדנזעוונָא

 ,ָאּפַאטשעג ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוק וצ ,רענייזא 7 םורא

 -רעד ןרָאװעג ןענעז עכלעוו ,יד ןופ לָאצ יד .116 רעשזרעגז

 ."ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא -- ןסָאש

 -עגנָא טָאה ,ןדיי םתס ףיוא החיצר עקידרקפה עקיזָאד יד

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טרַאוװרעד סע סָאװ טגָאז

 ןריי עלא זא ,גנונעדרָאראפ יד טמוק רעבמעווָאנ 4 םעד

 -ראפ ןרעוו רעדנעבמערָא יד .,רעדנעבמערָא עלעג ןגָארט ןזומ

 טיינעגוצ ,דוד-ןגמ ןלעג ןפיוא 1939 רעבמעווָאנ 17 םעד ןטיב

 דוד-ןנמ רעד .שובלמ ןטשרעביוא ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא

 טרעוו קיטייצכיילג .ןטניה ןֹופ ייס ןוא ,טנרָאפ ןופ ייס ןייז זומ

 .ןעייומַארט ןוא סעקשזָארד טימ ןרָאפ וצ ןדיי ראפ ןטָאבראפ

 ןָא ןעגנָאהעגפיוא ןשטייד יד ןבָאה רעבמעווַָאנ 9 םעד
 .(רענדַאר ?אומש) דיי 1 ןוא ןקַאלַאּפ 2 ;ןָאזרעּפ 8 הביס םוש

 ,יד טימ ןעשעג ןָאק סע סָאװ ,גנונרָאװ א ןעוועג זיא סָאד

 .ָאּפַאטשעג רעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןלעוו סָאװ

 יד טא ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז ןדיי יד רעדייא ךָאנ

 10 ןופ טכַאנ רעד ןיא ,ןשטייד יד ןבָאה ,ןטיײקשילַאיטסעב

 יַאק רעד ףױא לַאּפרעביא ןשירעדרעמ םעד םורַא (*
 : א : .םעיסרעוװ ענעדישראפ ָאד ןענעז ,יַאירָאטסַאא עינרַאיװ
 סָאג ַאקסנַאשטלָאװ ףיוא לוש רענילָאװ יד לָאצ יד ךױא .רעבָאטקָא 18 םעד עטַאד סלא ןָא ןביג עקיוײא
 .טיהגײא ןײק טשינ זיא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז סָאװ ,ןדיי
 ירַאװמַא .ןעמוקעגמוא ןענעז ןדײ 46 זא ,ןטלַאה עקינײא .עכעל
 ךרוד טריטיצ ,יקסװָאקישטנָאלס סַאלָאּפ ןופ תודע-תיבג (* סָאװ ,ךוב סיױסַאי ןיא גנונעכייצראפ יד סיוא טעז ןטסכעלנײש
 ,140 טײז ,דנַאב | ,יױסַאי ףלָאװ .ןביױא ןעגנערב רימ

 יא לא טיר : עי יאר



 שודָאל שידי
 2,445: אוואו דיי דריי רעקל אזידידרעראדלאידידררדרלאאילידיידיררירארעאראקירארארלאריעידיררראראראדיקידראקררארארלדלדדל איירא רייד רידרארייידריקריררלאידקידיריי ררידידריררירריירידרירידרארליירידיירירררידריררירייריררא ליל לארד יריד יריד ראדיא יאיר יריד ריי רייד ריי

 ןעו וליפא .גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט א ןעװעג זיא
 -רעטעברַא ערעלוגער ַא טריפעננייא םָאה ענימג יד
 ןטנַאּפוקָא יד ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא -- טסניד לעטשוצ
 -ַאס ןופ םרָאפ ַא יװ ,טעברַא ףיוא ןּפַאכ סָאד טָאה ---
 .טרעהענפיוא טשינ ,רָארעט ןוא םזיד

 ןעיירפַאב ןופ רענעלּפ עשטייד יד טימ םכסה ןיא
 לייט א ןרָאװעג זיא סָאװ ,(דנַאל-עטרַאװ) "וָאגעטרַאװ
 -עד ןט13 םעד ךיז טָאה -- ןדיי ןופ ,ךייר ןטירד ןופ

 רעשזדָאל יד ןופ שוריג רעטשרע רעד ןביוהעגנָא רעבמעצ

 ןוא סרעלטיה ןופ ?עפַאב ןפיוא ןעשעג זיא סָאד .ןדיי

 ענעמונרַאפ יד ףיוא טרָא ןכַאמ , :ןטערקעד סרעלמיה
 ןעמ עכלעוו ,ןשטייד יד רַאפ ןטיבעג-ברעמ עשיליוּפ
 -ָאיצַאנ ןגעוו ךַאמּפָא ןטיול ,דנַאלסור ןופ טכַארבענ טָאה
 ."שיוטסיוא ןטעטילַאנ

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןפורעג טָאה ענימג יד

 קרַאמ 80 טגנָאזעגוצ וליפַא טָאה ןעמ .ןרירטסיגער וצ ךיז

 .סיליוויירפ ןרָאפ ןלעוו עכלעוו ,יד רַאפ ּפָאק ַא ףיוא

 רעשזרָאל ןענעז ,ןשינעעשעג יד ןופ קורד ןרעטנוא

 ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןוא עשרַאװ ןייס ןפָאלעג ןדיי

 -ענעג , ןיא ןרָאפענּפָא שזרָאל ןופ ןענעז לעיציּפָא .םורָא

 לייט רעד ןסייהעג ןַאד טָאה'ס יוװ) "טנעמַאנרעוװג-לַאר
 עיצקַא יד .ןדיי 6.000 (ץענערג רעשיסור רעד זיב ןליוּפ
 רעבמעצעד ןט17/ םעד ןוא ,געט 4 טרעיודעג זיולב טָאה

 .ןפורענּפָא יז ןעמ טָאה

 ןעוועג שזרָאל ןיא ןענעז 1940 רַאונַאי ביֹוהנֶא ןיא
 ,טלעפעג ןבָאה טנזיוט 14 .ןדיי טנזיוט 9

 -נדיי רעד ןזייל , ןופ עידאטס רעטשרע רעד ןיא

 וצ םַאזקעווצ רַאפ ןטלַאהעג ןשטייד יד ןבָאה "ענַארפ

 -ןיוו ענעסָאלשעגנייא ףיוא ןדיי יד ןרירטנעצנָאק

 .ןטיבעג

 -סיה רעד ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ רענעבילבעגנבעל ַא
 : טלייצרעד יקצישָארבָאד ןַאיצול רעקירָאט

 טכַאמ עשיטסירעלטיה יד טָאה 1929 רעבמעצעד ןיא
 ןייא ןיא ןדיי רעשזדָאל עֶלַא ןרירטנעצנָאק וצ ןסָאלשַאב

 זיא ןופרעד ל?יצ רעד  ,?אטרַאװס - טָאטש ןטמיוצענמורַא
 ,רעהלעביא ,ייצילַאּפ רעשטייד רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ךרוד

 םעד ףיוא רַאלוקריצ ןעמייהעג ַא ןיא ןרָאװעג טרילומרָאפ

 זיולב ,ךעלדנעטשרַאפ זיא ָאטעג ַא ןפַאש סָאד :;ןפוא ןדנגלָאפ

 סָאװ ןיא ןסילשַאב ?עװ ןייֵלַא ךיא .טירש רעסילייווטייצ א

 טימרעד ןוא ָאטעג סָאד ,ןעלטימ עכלעוו טימ ןוא ןימרעט אראפ

 -טנע רעד .ןדיי ןופ ןרעוו טקיניירעגסיוא ןלעוו טָאטש יד ךיוא

 רעד ןופ גנוטַָארסיױא עקידנעטשלופ יד :ןייז זומ ליצ רעקיטליג

 ."טסעּפ רעקיזָאד
 יר ןבָאה ,רעמייהעג א ןעווענ זיא ראלוקריצ רעד שטָאכ

 טימ ןדנובראפ ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,יד וליפא ,ןשטייד

 -נולײטּפָא-עיצַאּפוקֶא ערעדנא רעדָא ָאּפַאטשעג ,ייצילַאּפ רעד

 -ער ןענעז ייז .טקעיָארּפַאטעג םעד טָא ןנעוו טסווװעג -- ןענ

 רעטנעצ ןיא ןעגנוניווו עשידריי עמעװקַאב ןלַאפעגרעביא רעביר

 .םיטאבעלאב יד טנָאיראפ ןטרָאד ןופ ןבָאה ןוא טָאטש

 ןעמ טגניווצ רָארעט םתפ טימ רָאנ ,גנונעדרַאראפ א ןָא

 א
 לא,

 יַלשושְטשַשְק עײלא) עגָטגַאניס עסיורג יד

 -נער ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד) ץנעגילעטניא רעשידיי רעד

 -ניא עשיליוּפ יד ךיוא .טולַאב ןייק ךיז ןעיצוצרעבירא (ןטסיט

 .ןעננוניוװ ןּפאכראפ ןשיטָאַאכ םעד טָא ןופ טדייל ץנענילעט

 .יניִאכ ןייס ךיז ןעיצוצרעבירא ןעגנוווצענ ןרעוו ייז

 .טריקסיפנָאק ןרעוו ןקירבאפ ןוא ןטפעשעג עשיריי יד

 -סיוא סָאד טימַאב ךיז ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,םעד ץָארט

 --- טייקלַאנעל ןופ טוטַאטס א ןבעג ןגעמראפ ןשידיי ןופ ןביור

 "רעדנעהיורט , ןקירבאפ ןוא ןטפעשענ יד ןיא ןצעזניירא ךרוד

 ערליוא טריפעגכרוד ןטמַא ענעדישראפ ךָאד ןבָאה -

 ."סעיצאקסיפנַאק

 .רקפה ןעוועג זיא ןגעמראפ שידיי ןוא ןבעל שיריי

 -מור ןיוש טָאה םישדח ָאטעג-ברע עקיזָאד יד טָא ןיא

 "דא ןא טלעטשענפיוא טאהעג "רעטסטלענעדוי , רעד ,יקסווָאק
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 טימ ןעמונראפ ךיז טָאה רעכלעוו ,טַארַאּפַא ןוויטארטסינימ

 ןופ סנעּפשעג סָאד .סעיצוטיטסניא עשליהק יד ןקיטסעפראפ

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רעביא ןעגנָאהעג זיא ָאטעג א

 רעטדַאטשנַאמציל , רעד ןיא טרעוו 1940 רַאורבעּפ 2 םעד

 -טלא ןוא טולַאב ןופ טיבענ ןפיוא זא ,ןדלָאמענ "גנוטייצ

 .ןדיי ראפ לטרעפניווו לעיצעּפס א ןפַאשעג טרעוו ,טָאטש

 םעד ןביֹוהנֶא טפרַאדענ ךיז טָאה גנולריזרעביא יד

 -ַאֹּפ יד טקישעגסיורא ןעמ טָאה ,טייצ ןשיווצניא ,רַאורבעפ 8

 .טולַאב ןיא טניווװעג ןבָאה עכלעוו ,ןקַאֿל

 -רַאפ יד ךיוא ןשטייד יד ןבָאה ,ןעגנונעדרָארַאפ עלא יוװ

 ןופ ןייש א ןבעג וצ ךיז טימַאב ,ָאטעג ןנעוו --- גנונעדרָא

 -ייצילַאּפ ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא גנונעדרַאראפ יד .טײקלַאגעל

 ךיז טפוראפ ןוא -- רעפעש רעריפ עדַאנירב ,ס.ס טנעדיזערּפ

 (**,1051 ינוי 1 ןופ ץעזעג-סגנוטלַאװרַאפ ייצילַאּפ םעד ףיוא
 "ירא ךיז ךעלגעט ןדיי 800 ןפראד ןַאלּפ ןשטייד ןטיול

 שטָאכ ,טשינ ךיז ןלייא ןדיי יד רעבָא .ָאטעג ןיא ןעיצרעב

 -רעביא יד טָא ןריבורּפ (ענימג רעד ןופ) םיחילש סיקסווָאקמור

 ךרוד ןשטייד יד ןריפ רַאורבעּפ פוס .ןריזינאגרָא גנורעדנַאװ

 רעט-6 ,רעװָאקרטעיּפ ;ןסַאג יד ףיוא טכענ עקיטולב עכעלטע

 .ןדיי עטיוט רעטרעדנוה .וּונָאיגעל ןוא איעשזדנַא ,ןעיּפרעיש

 טימ ןעמוק עטביורעגסיוא ,ענענָאלשעצ -- עקירעביא יד

 -ָארטש ןעמונעג ןבָאה ןדיי .ָאטעגנ ןיא ןשזַאגַאב-טנַאה עניילק
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 ,רעטעמפ 80 רעדעי רעשטייד רעטנפָאװַאב א טייטש

 .(ָאּפוש) טסיצילְאּפ

 1602 ןענופעג ןאד ךיז ןבָאה טיבענ-ָאטעג ןפיוא

 .ןריו טנזיוט

 -יוא 10 ןופ ןרעלטיה ןופ טערקעד א םיול :גנוקרעמאב)
 ןופ ןטיבענ-ברעמ ענעמונראפ יד ןופ ?ייט א זיא ,1939 טסוג

 ןטיבענ יד ."ןעזָאּפ ואנסכייר , סלא טנכייצַאב ןרָאװעג ןליוּפ

 .(דנַאלשטייד) ךייר ןטירד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא ןענעז
 יירד ןיא ןרָאװענ טלייטעננייא זיא "ואנסכייר רענזואּפ , רעד

 ,רעשילַאק ןוא רעװַאלצָארוװַאניא ,רענזָאּפ ;ןקריצַאב-סגנורינער

 -יזערּפ-סננורינער סלא רעהלעביא טימ קריצַאב רעשילַאק םוצ

 עיצנענער יד זיא רעטעּפש .שזדָאל ךיוא טרעהעג טָאה טנעד

 -סננורינער יירד יד ןוא שזדָאל ןייק ןרָאװעג ןנָארטעגרעביא

 סָאװ ,'ואנעטרַאװ, :ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןבָאה ןקריצַאב

 ,(דנאל-עטראוו :;טניימ

 סנַאה ,ןעמערב ,טָאטש רעשטייד רעד ןופ רחוס רעד

 ןייז ןופ ָאטעג ןרעביא רעטלַאװרַאפ רעטקעריד רעד ,ווָאביב

 ןייז רעביא ?עיציפָא טמענ -- ףוס עמאס ןזיב ,גנואייטשטנַא

 רעלעיציפָא רעד ןיא טסייה טמַא רעד .1940 יאמ 1 םעד טמַא

 ."אטטעג -- עללעטשטּפַאשטריוו דנוא סגנורענרע , :ךַארּפש

 ןטיול ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק ָאטעג ןופ םענראפ םעד

 :ךעצ-רערעקנעמיוק ןופ טכירַאב
 א : 7 טא -  א

 סַאג עקצעיגרַאשט ףיוט הסיפח יד

 טָאה'ס רָאנ יוװ ,טרָאּפסנארט ןָא ,ןַאלּפ א ןָא ָאטעג ןיא ןעמ

 ןפיוא ןוא ךעלענעוו-טנאה ,ךעלטילש רעדניק ףיוא :ןזָאלעג ךיז

 סָאד זיב ,ןטַאנָאמ עכעלטע ןעמונעג סע טָאה ךָאד .עציילּפ

 .טלעטשעגנייא ךיז טָאה ָאטעג

 ,1940 יאמ 1 םעד ןסָאלשעג ָאטעג סָאד טרעוו שיטעמרעה

 ףיוא ןוא ,טָארדלכעטש טימ טמיוצענמורא טרעוו ָאטעג סָאד

 -ַאמעד ןכרוד ןעמונעגנָא ,ץעזעג רעשטייד רעטלַא ןַא (*
 .ןטכַאמלופ עטיירב ײצילָאּפ רעד טיג סָאװ ,גַאטסכיײר ןשיטַארק
 .(188 טײז ,{ דנַאב ,ױסַאי ףלָאװ)

 ;ןסַאנ 138 :טגָאמראפ ָאטעג סָאד טָאה 1940 רָאי ןיא,

 ."סנעמיוק 16,228 ;ןכוק 43,180 ;רעזייײה 7

 םעד טמוק ,ווָאביב סנַאה ןופ גנונעדרַאראפ רעד טיול

 ןבָאה טרָאד .ָאטענ ןיא גנולייצ-סקלָאפ א רָאפ 1940 יני 6

 ;ןענופעג ןַאד ךיז

 ;1889 רָאי 9 זיב רעדניק

 ;28,606 --- רָאי 14 ןיב 8 ןופ רעדניק

 .ןָאזרעּפ 162,780 --- גנורעקלעפַאב לָאצ עניימעגלא

 ,(שודֲַא? ןברוח :ךוב סטַאלבסקַאבַאט .י ןופ ןעמונעג עלעבַאט)



 רעקיטליגטנע , רעד זיב זא ,ןיז ןיא קידנבָאה ,ןשטייד יד
 ןדיי ןלעו (ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ עלַאטָאט יד) "גנוזייל
 -עגוצ ךיוא ייז ןבָאה ,טייצ עסיוועג א ָאטעגנ ןיא ןעניווװ ןפרַאד
 ףראד ןבעל-ָאטעג עכעלרעניא סָאד ןכלעוו ןטיול ,ןַאלּפ א טיירג
 .ןרעוו טריזינאגרָא

 טנעדיזערּפ-סננוריגער רעד טָאה ,1959 רעבמעצעד 10 םעד

 ,רעהלעביא (קריצַאב סגנוריגער) עיצנעגער רעשילַאק ןופ

 יד וצ גנונעדרַארַאפ עמייהעג גנערטש א טקישעגרעדנַאנַאפ

 ןיא .ָאטעג א ןלעטשנייא ןגנעוו ,שזדָאל ןיא ןטמַא-עיצַאּפוקַא

 סָאװ ,ןטמַא עדננלָאפ ןעזעגסיורָאפ ןיוש ןענעז ראלוקריצ םעד

 :ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןרעוו טריזינַאנרַא ןפרַאד

 גנוטלַאהפיוא ןוא גנוטכירנייא :גנורענרע טארעפער 1

 ןענעז סָאװ זייּפש ןופ ףיוקראפ ;ןכיק עניימעגלא ןופ

 טלעטשעגוצ ןרעוו עכלעוו ,יד ךיוא ןוא ָאטעג ןיא ןַארַאפ

 -נערב ןופ גנולייטראפ .גנוטלַאװרַאפ-טַאטש רעד ךרוד

 .ננוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ךרוד טלעטשענוצ ,ףָאטש

 ;םיריוטקָאד ןלעטשנָא :ןזעוו-סטייהטנוזעג טארעפער .2

 -ַאטס ;רעלעטיּפש ןופ גנוטכירנייא ;ןקייטּפַא ןריזינאגרָא
 -רעגעלפ ןלעטשנָא ;ןטייהקנַארק עשימעדיּפע ןגעק סעיצ

 ןוא ןטעזָאלק ,רעסַאוװ-קנירט טימ ןנרָאזראפ ;לַאנָאסרעּפ

 עקיטיונ וצרעד ןלעטשוצ ,?אפּפָא ןופ ריפסיורא

 .ןעננוטכירנייא

 -ענוצ יד ןופ גנוריסנַאניפ :ןזעוו-סגנונכער טארעפער .2
 .זיּפש עטלייט

 טסניריסגנונדרָא ןופ גנודליב :טייהרעכיז טארעפער 4

 ,רעשעלרעייפ ןוא

 ענענאראפ יד ןופ גנולייטראפ :גנונדרָאנייא טארעפער .5
 ןופ גנופַאשַאב ,ןקַארַאב-ןיוװ ןופ גנוטכירנייא .ןעגנוניווו

 ."ןטעטשרעגאל

 ןיא עלא ןעמענמורא לָאז :ןזעוו-סגנודלעמ טארעפער 6
 רעביא לָארטנָאק יד ןבָאה ןוא ןענָאזרעּפ ענענאראפ ַָאטעג

 .רעניױװנײא-ָאטעג יד ןופ גנַאנסיוא ןוא םוקנֶא םעד

 ּצ

 -נוא ָאטעג סָאד ךיז טניפעג ,טלעוו רעד ןופ ןסָאלשענּפָא

 -עג ;גנוטלאווראפ-ַָאטעג רעשטייד רעד ןופ טכיזפיוא ןרעט

 -לַאנימירק ןוא ײצילָאּפ-סטַאטש עמייהעג) .,ָאּפירק ןוא ָאּפַאטש

 רעד ןשיוװצ רעלטימראפ רעלעיציּפָא רעקיצנייא רעד ,(ייצילָאּפ
 -מור םייח יכדרמ זיא ןשטייד יד ןוא גנורעקלעפַאב-ָאטעג

 .ָאטעג ןופ רסיק רעד יוװ ןדיי יד ןשיװצ טנַאקַאב ,יקסווָאק

 ,גנורעקלעפַאב רעקימורא רעד ןופ טרעדנוזענּפָא ןייז סָאד

 -ַאב עקיזָאד יד ךיז ןזָאל ,ןטָארד-לכעטש ןשיװצ טרַאּפשעגניײיא

 .רעגנוה ןשרעה טמענ סע .ָאטעגנ ןיא ןליפּפָא דלַאב ןעגנונניד

 :ךוב-גָאט ןייז ןיא רעניוו ענָאב טנכייצראפ געט ענעי ןיא

 רעקירעגנוה רעד ןופ דלודעג סָאד טצַאלּפ 1940 טסוגיוא ןיא;

 ףיוא ןיקסווַָאקמור ןופ טרָא-ץיז סָאד טמערוטש ןעמ .עסַאמ

 .ָאטעג ןיא ןשטייד יד טגנערב יקסוואקמור .אקסרימָאטול

 .ָאטעג ןיא טעוװעשוב רעגנוה 8 :טביירש טָאלבסקַאבַאט

 םעד טּפַאכעצ ןוא ץַאלּפ לפָאטרַאק ַא טלַאפַאב ןומח ַא

 93 שודָאל שידיי

 רעוועג-ןישַאמ טימ ייֵציִלַאֹּפ עשטייד ,לפַאטרַאק םוכס ןצנַאג
 ,"1940 טסוניוא ןיא ןעוועג זיא סָאד .םלוע םעד ןביירטעצ

 -ַאב א יקסווָאקמור טפור ,ןעורמוא יד ןופ טַאטלוזער ןיא
 ףיוא ,ןעייטראּפ-רעטעברא יד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ גנוטַאר

 .טסעפינַאמ א רָאפ טגייל רע רעכלעוו

 ןיא 1940 רעבמעטּפעס ןט19 ןופ עטַאד רעד רעטנוא

 יד ןופ רעייטשרָאפ יד וצ ?טסעפינַאמ , סיקסווָאקמור טנַאקַאב

 ןעמוקַאב ןלעװ רעניוװנײא-ָאטעג יד :זַא ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא

 קרַאמ 7 ןוא םענעסקַאוװרעד ַא רַאפ קרַאמ 9 :גנוציטשרעטנוא

 ,ךעלשדוח ןיא גנוציטשרעטנוא יד .רָאי 4 זיב דניק ַא רַאפ

 םעד םורא טמענ ָאטענ ןיא זיורבפיוא רעלַאיצַאס רעד

 יאדכ זןיא סע ,1941 ץרעמ זיב 1940 טסוגיוא ןופ דָאירעּפ

 -ץיז -- 1940 רעבמעטּפעס ;ןלַאפ עכעלטע ןענעכייצראפ וצ

 .םכ 93 סָאג עקצינווענאל ,טרָאסער-רעדיינש ןופ קיירטש

 רעד טימ ןשינעלגנַאר ןוא קיירטש א -- 1941 ,21 ראונאי

 -אב ןעוועג ןענעז'ס ּווװ ,טרָאסער-רעלשיט ןיא יײצילָאּפ-ָאטעג

 .רעטעברא 2380 טקיטפעש

 עשימרוטש א -- 1941 ראורבעפ ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -סעטָארּפ עכלעוו ,ןשטנעמ 4100 םורא ןופ עיצארטסנָאמעד

 -עצ ייצילָאּפיַאטענ יד ,.טפאשטריוו סיקסווָאקמור ןנעק ןריט

 ,ןטסערא ךרוד טריפ ןוא ןטנארטסנָאמעד יד טנָאי

 :ךוב ןייז ןיא) ינסַאי ףלָאװ טיול --- ןעוועג זיא סָאד

 רעשטייד רעד ןופ ןרָאי יד ןיא שזדָאל ןיא ןדיי ןופ עטכישעג

 -נאמציל ָאטעג ןיא עיצַארטסנַאמעד עטצעל יד (עיצַאּפוקַא
 ,,טדַאטש

 -ַאב ,ןקיירטש יד ?ַאטורב טקירדרעטנוא יקסווָאקמור

 ןטסערא :טייז ןייא ןופ .ןעלטימ עטלּפָאט טימ ךיז קידנצונ

 רעד ןופ ;רעריפנָא יד ןופ טעברַא רעד ןופ ןקיטייזַאב ןוא

 סלא ,ןעגנולייטוצ-זייּפש עקילָאמנייא עלעיצעפס :טייז רערעדנא

 .רעטעברא יד ראפ גנונעכייצסיוא

 טימ ּפִא יקסווָאקמור ךיז טנכער סעיצַאטרָאּפעד יד תעשב

 -ךדימשלסעק ןטימ ?אפ ןיא יו ,רעטעברא עדנקיירטש יד

 ,טרָאסער

 ןבָאה (17 עסַארטשצרוק ףיוא) טרָאסער ןופ רעטעברַא יד

 טראּפשראפ יקסווָאקמור .1941 רעבמעצעד ףוס ,טקיירטשראפ

 טרָאד ןופ .הסיפת ןיא ,ןרעמַאקלצנייא ןיא עדנקיירטש 1

 הרימש ייצילַאּפ רעגנערטש רעטנוא ,גָאט ןדעי ייז ןעמ טריפ

 ,ןרָאװעג טריטרָאּפעד ןענעז רעריפנָא יד ןופ 9 .טעברא רעד וצ

 וצ ווירב-סגנוקידלושטנא ןא ןקיש רעטעברא יד ןעוו טשרע

 ,טיירפַאב 19 יד ןרעוו ,ןיקסווָאקמור

 ןגעק טדנעוװעג ןעוועג ןענעז ןעורמוא ןוא ןקיירטש יד

 טבעלעג טָאה עכלעוו ,עיצארטסינימדַא ןייז ןוא ןיקסווָאקמור

 -עגלא יד .טרעגנוהעג ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד ןעוו ,גָאטלױװ ןיא

 ייוצ ןופ ןלייטרוא ןעמ ןָאק ָאטעג ןיא ןשינעטלעהראפ עניימ

 טנכייצרַאפ ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא טריפעג ,ךוב-גָאט ןיא ;ןטַאטיצ

 ָאטעג ןיא טריטסיזקע רעדייל :יקסנַאנזַאּפ בוקאי .שזניא

 זיא עיצַאזיװָארּפַא ענַארפ יד ןוא --- קיטע ןייק טשינ טעמכ

 ,"טרָא ןטשרע ןפיוא

 טַאלבסקַאבַאט ?ארשי סיורא ךיז טגָאז רעפרַאש ךס א

 ןעשעג ןענעז סע בא; :?שזדָאל ןברוח , :ךוב ןייז ןיא

 -ָאטעג ןיא ךיז טָאה רשוי :טרָאװ סָאד ביוא ,ָאטעג ןיא תולווע

 ןופ ןכערבראפ סָאד טָאה -- ןענופענ טשינ ?לכב ןָאקיסקעל



 ָאמעג ןיא ןפורפיוא ענעדישראפ יד ןופ רעוא



 95 שוד ַָאל שיד יי

 עדעי עכלעוו ראפ ,עירָאנעטַאק אזא וצ טרעהעג עיצּפורָאק
 ."ןיילק וצ זיא ףָארטש

 ."ָאטעג ןיא עניווָאנ ןייק ןעוועג טשינ זיא טיוט-רעגנוח ,

 יד  :טַאלבסקַאבַאט טלייצרעד טרָא טייווצ א ףיוא ןוא

 50 םעד ,טנענַאמער םעד ןעמענ םייב ,"גנוליײטּפָא רעדנָאז ,

 -ַאזיװָארּפַא רעד ןופ ןרעגַאל יד ןיא ןענופעג טָאה ,1944 ינוי

 ,ָאאקַאק ,עשַאק ;ןייר :יװ ,ןטקודָארּפ סמוטנַאװק עקיזיר עיצ

 ."ןרעקיל ןוא ןייו רעסעפ עסיורג ;דַאלָאקָאש

 ןעגנַאגרעד ָאטעג ןיא רעננוה רעד זיא טקנוּפכיוה ןייז וצ

 ןעוועג טייצ עסיוועג א זיא סָאװ ,רעקיש ר"ד .1942 רעמוז ןיא

 םעד טרעדליש גנולײטּפָא - סטייהטנוזעג רעד ןופ רעריפנָא

 ןענעז עכלעוו ,ינּפ-ָאטעג עטַאז יד זיולב , :ָאטעג ןופ בצמ

 -ערנע יד ןעזעג טשינ ןבָאה ,נָאטליוװװו ןופ טּפמעטראפ ןעוועג

 ןענעז ןשטנעמ :רעניױוװנייא-ָאטעג יד ןופ ןבעל ןיא ןעגנור

 ,טירט-עקשטַאק טימ ןעגנַאגעג ,ןלָאװשעג ,טרַאדעגסיױא ןרָאװעג

 ןיא ךלַאק ןופ ןלעפ ןראפ שיטסירעטקַארַאכ יוזא ןזיא סָאװ

 רוביצ רעד זיא ָאטעג ןיא -- --- --- = == =- .רענייב יד

 -- עטריניליווירּפ עּפורג א ןוא רעגנוה ןופ ןרָאװעג ןלָאװשעג

 ."ןסע ל?יפוצ ןופ ןלָאוװשעג

 טָאה ץכעלָאש ?פַאטרַאק זא ,וצרעד ןעגנַאגרעד זיא סע

 יו -- רעטקָאד א ןופ שינעגייצ א ףיוא ןבענעגסיורא ןעמ

 ...ןיצידעמ א

 -ָאטעג יד ,טעטכַאּפרַאפ טרעוו ןדָאב רעקידייל רעקיטש

 לָאז'מ ,ןסנירג דרע רעד ןופ ןנירקסיורא ןליוו רעניווונייא

 -טכורפ עקיצנייא וליפא .,ןטלַאהרעד המשנ יד שטָאכ ןענעק

 םוצ טרעהעג ץלא ?ייוו -- טעטכַאּפראפ ןרעוו רעמיוב

 .ןטסעטלענעדוי םעד -- ץירּפ

 ּצ

 רעשטייד רעד ןופ סענַאקיש עשיטסידַאס יד רעסיוא

 רעשידיי רעד ןופ ןטילעג ךיוא ןדיי-ָאטעג יד ןבָאה ,טכַאמ

 -צרעה טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סע רעכלעוו ןופ ,יײצילָאּפ-ָאטעג

 טָאה רע .הסיפתי-ַאטעג רעד ןופ רעטלַאוװראפ רעד -- גרעב

 ןכלעוו ןופ ,הסיפת ןיא םישזער ןכעלרעדיוש א טריפעגנייא

 רעטשרע רעד ןפָארטש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןסיימש

 טָאה רעכלעוו -- ןַאמטונג ?לשיפ ןאמרופ רעד ןעוועג זיא ןברק

 .ץימש 20 ןגָארקענג נָאט ןטייווצ ןדעי

 -ָאֹּפ א עיציזָאּפסיד ןייז וצ טַאהעג ךיוא טָאה גרעבצרעה

 ,ןעגנוניוו טכאנייב ןלאפרעביא טנעלפ ןוא ,גנולײטּפָא-יציל

 ינעּפשרעדיו רעשיטילַאּפ ןיא עטקיטכעדראפ ןּפעלשסיורא

 .ייברעד ןגָאלשעצ ןוא הסיפת ןיא ןשטנעמ יד ןרַאּפשראפ ,טייק

 תבוטל ןכַאז-טרעו ןופ סעיצַאקסיפנָאק טריפענכרוד טָאה רע

 .ףתוש א וצרעד ןעוועג ןוא --- ?ָאּפירק , רעד

 יר ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ "ל?זייה עטיור , סָאד רעסיוא

 ָאנעיקצעינרַאשט ףיוא הסיפת סגרעבצרעה זיא --- ?ָאּפירק,
 יר ףיוא ליורג א ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ ,סערדא ןא ןעוועג
 .ןדיידָאטעג

 ךיוא יװ ,ןיז 9 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ,ןנרעבצרעה

 -סערא ןעמ טָאה -- ייצילָאּפ-הסיּפת רעד ןופ ןטסיצילַאּפ 7

 ןענופעג ןעמ טָאה טסערא ןכָאנ ,.1942 ץרעמ 12 םעד טריט

 -וס ערַאדנעגעל ןעגנוניווו יירד סנרעבצרעה םורא ןבָארגראפ

 -ענּפָא סע טָאה יוזא .ןטקודָארּפ ןוא ןטנַאילירב ,דלָאג סעמ

 סע יװ -- טנעמוקָאד ןלעיציפָא ןא טיול .ָאטענ סָאד טצַאש

 ןגעמראפ ענענופעג סָאד ןיא -- ינסַאי ףלָאװ טנכייצראפ

 .קרַאמסכייר טנזיוט 80 ףיוא ןרָאװעג טצַאשענּפָא

 ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טעטילַאטורב יד זיא סרעדנוזַאב

 סעיצַאטרָאּפעד יד תעשב ,1942 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 .ָאנמלעב ןייק

 ּצ

 עכעלטע ןופ טייקיטעט יד ןענעכייצראפ וצ יאדכ זיא סע
 טָאה סָאװ -- לשמל ,טסָאּפ יד יו ,ָאטעג ןיא סעיצוטיטסניא

 -- רעמ ךָאנ רעבָא .ןדיי יד ןפלָאהעג סָאמ רעסיוועג א ןיא

 רעד .ןשטייד יד טרעכייראב טסָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ךיז ןבָאה

 -טייצ רעד ראפ שיטסירעטקַארַאכ ךיוא ןיא -- טסָאּפ :לאפ

 ,ןסָאנעג טָאה ָאטענ סָאד רעכלעוו ןופ ,עימָאנָאטױא רעקילייו

 יַאמ ןיא טעברַא ריא ןביוהעגנָא טָאה טסָאּפ עשידיי יד

 -רַאפ טימ ךַאמּפִא ןא ןסָאלשעג טָאה יקסווָאקמור ןעוו ,0

 ןא טעברַאעג ןבָאה טרָאד .טמַא-טסָאּפ ןשטייד ןופ רעטערט

 -םיוא עשידיי טַאהעג ןבָאה ןקרַאמ-טסָאּפ יד .ןָאזרעּפ 180 ךרע

 ןופ טערטרָאּפ םעד ןוא (רוד-ןגמ) ןעגנונעכייצּפָא ,ןטפירש

 ןופ ןעווענ זיא ניילסיוא רעשירעלטסניק רעד .ןיקסווָאקמור

 ןעגנַאגעגכרוד ןענעז טסָאּפ רעד ךרוד .ָאװינ ןדנטיידַאב א

 .ןעננוזייוורעביא-טלעג ,ןטעקַאּפ ,ווירב

 יד ברע ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא רעקרַאפ-טסָאּפ רעד

 :ןָאקיסקעל ןשטייר ןיא) .ָאנמלעכ ןייק סעיצַאטרָאּפעד

 סָאד ךיוא טרעהעג ,עימָאנָאטױאדָאטעג רעד וצ .(ףָאהמלוק

 ןופ ןדיישרעטנוא ייז לָאז ןעמ) .ןקרַאמ-ָאטענ :טלעג-ָאטעג

 .סעקמור :ןסייהעג טלעג סָאד טָאה ןדיי יד ייב .(ןקרַאמסכייר

 ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז .(ןיקסווָאקמור ןופ ןעמָאנ ןפיוא)

 -ענ ךיוא יוװ ,ןקרַאמ-ָאטעג יד .1940 ,יאס 19 ןופ עטאד יד

 עֶלעיציפָא יד ןעוועג ןענעז ,תועבטמ ענעלַאטעמ עטצנַאטש

 ,ןקרַאמסכייר טנָאמראפ ןבָאה סָאװ עלא יד .עטולאוו ףיולמוא

 .ןשיוטסיוא טזומעג ,ףָארטש ןופ גנוָארד רעטנוא --- סע ןבָאה

 ִּצ

 .ויכרַא-ָאטעג םעד ןפַאשעג ךיוא טָאה יקסווָאקמור

 ןקיזָאד םעד ןופ ןבַאנסיוא עטסקיטכיו יד ןופ ענייא

 "קינָארכ רעכעלגעטינָאט ןופ ןיטעלויב , רעד ןעוועג זיא וויכרַא

 -ויב רעקיזָאד רעד .שטייד ןוא שיליוּפ ;ןכארּפש ייווצ ןיא

 רעכעלרעניא ראפ ןרָאװעג טמיטשאב ןזיא (שיליוּפ) ןיטעל

 -עה יד רָאנ טירטוצ א טַאהעג ןבָאה םיא וצ .,עיצַאמרָאפניא
 ןיא סע .עיצארטסינימדַא סיקסווָאקמור ןופ עטמַאַאב ערעכ

 ןשיווצ ל?טימ-עיצַאקינומָאק רענרעדָאמ א ןעוועג קיטיונ רעבָא

 ןיא יוזא .גנורעקלעפַאב רעד ןוא עיצַארטסינימדַאדָאטענ רעד

 -ָאטעג, :ןסייהעג עקַאט טָאה סָאװ ,גנוטייצ יד ןענַאטשטנַא

 .ןייטשנעזָאר .ש ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רָאטקאדער ,"גנוטייצ

 טָאה רע עכלעוו ,סעדער סיסווָאקמור ןבירשעג ךיוא טָאה רע)

 סָאד שטָאכ (טייהנגעלעג רעדעי ייב ןטלַאה וצ טַאהעג ביל

 טנָאקעג ךיז טָאה סע יוװ) עימָאנָאטױא טאהעג טָאה ָאטעג

 טמיטשאב ןוא טביולרעד טזומעג ץלא רעבָא טָאה (ןטכוד

 רעכלעוו ןופ ,גנוטייצ יד ךיוא יוזא .ןווָאביב סנַאה ןופ ןרעוו

 ןלעטשוצ טזומענ ןעמ טָאה גנוצעזרעביא עשטייד עיונעג א

 .גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד
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 97 ׁש ו ד ָאל שיד יי
 ,::::5::2::::::::24: 1 עי 51 יי אי: בדעה לי רלעילדררלעעדררערי ר לעיק ריי רעדער רעדער דיר יקר ליל דערקלערט יריד ייד יי יי יי

 ץרעמ 7 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ יד

 רעבמעטּפעס 21 םעד סיורא זיא רעמונ רעטצעל רעד ,1

 .ןרעמונ 18 ןענישרעד ןענעז ,ןטַאנָאמ 7 ןופ ךשמ ןיא ,1

 -אב ריא טאהעג גנוטייצ יד ךיוא טָאה ,ָאטעג ןיא ץלא יוװ

 ןדירפוצ טשינ ןענעז עכלעוו ,יד ןענערָאוװ וצ :?יצ ןטמיטש

 ןופ גנוטסעמסיוא יד ;ןטסעטלענערוי ןופ הלשממ רעד טימ

 ןדלָאמעג גנוטייצ יד טָאה ,םעד ץוחא ;ץיטסוי - ָאטעג רעד

 םעד ןוא סיורג רעייז ,ןטקודָארּפ ןופ ןעננולייטוצ יד ןגעוו

 יד ןעמיר טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז טָאה יז .רַאפרעד לָאצּפָא

 (*,"טנַאה עקרַאטש , ןייז :רקיע רעד ,סעזערּפ ןופ ןעוטפיוא

 -וא 1 ןופ "גנוטיײצ-ָאטענ , רעד ןיא רימ ןענעייל טָא

 -טנעצ "ןיימ , :ןגעוװ ןיקסווָאקמור ןופ ןעננודלעמ 1941 טסוג

 -- (ןענישַאמ-יינ ןופ ףיוקנייא ןנעוו) עלעטש-ףיוקנייא עלַאר
 ,עלעטש-ףיוקנייא ןא ָאטעג ןיא ךיוא ןעוועג :גנוקרעמַאב)

 -טרעוו ערעדנא ןוא ןעלטנַאמדץלעּפ טפיוקעגפיוא טָאה סָאװ

 ,קורד ןרעטנוא ,טזומעג טָאה גנורעקלעפַאב יד עכלעוו ,ןכאז

 ןיא ,(ןפיקראפ -- עיצַאקסיפנָאק ןופ ארומ בילוצ רעדָא

 יו ןבעגעגסיורא ןרעוו ןטקנוּפ טיורב ןוא לַאינָאלָאק עניימ

 ,ןלייטרוא יד ךיוא ךיז ןעניפענ סע :?טימסנבעל רעקידרעט

 ערעװש ןטַאנָאמ 60 וליפא .סיורא טיג יקסווָאקמור עכלעוו

 .טעברא-סגנַאװצ טימ הסיפת

 -סנבעל ערעווש יד ץָארט זא ,ןקרעמַאב וצ טרעוו זיא סע

 ןָאטעג ןיא ןעוװעג ןיא סָאד יװ ,טפַאשננע ןוא ןעגנוגנידַאב

 עכעלרעניא) ןענַאגרָא - טכַאמ יד ןופ תורקפה ןוא רָארעט םעד

 ָאטעג ןיא סנכערבראפ עטסנרע ןייק ןענעז (עכעלרעסיוא ןוא

 .ןעמוקענרָאפ טשינ

 -סוי) טייקיטכערעג ןופ ןייש א ָאטעג סָאד ןבעג וצ ידכ

 .טכירעג שידיי א ןלעטשפיוא טזָאלעג יקסווָאקמור טָאה (ץיט

 רעבָא ןבָאה (ןטסירוי עקידהמחלמראפ) רעטכיר עשידיי יד

 טנַאקעג טשינ -- ןפָארטשַאב ןופ גנולעטשרָאפ סיקסווָאקמור

 -ענּפָא שירָאגעטַאק ךיוא ךיז טָאה טכירעג סָאד .ןריטּפעצקַא

 סָאד יװ -- ָאידַאר ןרעה ראפ הָארטשי-טיױט ןבעגנ וצ טגָאז

 -עג סע טָאה יקסווָאקמור יװ ןוא) ןטכירעג עשטייד יד ןעוט

 -כיר יד ןופ גנולדנַאה רעד טָא טימ ןדירפוצ טשינ (טרעדָאפ

 -לענש סָאד 1941 ץרעמ 18 םעד יקסווָאקמור טפַאש ,רעט

 ןענבנג ראפ) ןפָארטשַאב ןופ ןפוא רעד ךיוא רעבָא .טכירעג

 ןנירקסיורא ;לּפָאטרַאק רעדָא ןליוק ?סיב א ,םעדָאפ עקלוּפש א

 ילוי 1 םעד .ןיקסווָאקמור טשינ טקירירּפַאב (ּפוז ארטסקע ןא

 יקסווָאקמור ןוא ,טכירעג-לענש סָאד טרידיווקיל טרעוו ,1

 .רעטכיר רעד ןיילא טרעוו

 א

 -- אטעג סָאד ןטלַאהוצפיוא ראפ וויטָאמ-טּפיוה רעד

 יד ,ןקירבאפ יד ןעווענ ןענעז ,נירק ןופ ןכָאװ עטצעל יד זיב

 רעד ראפ טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןטרָאסער ענעפורעג יוזא

 סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-ַאטעג עשטייד יד .טפַאשטריוו רעשטייד

 טָאה --- קיטילָאּפ סטפַאשטריוו-סגננירעג ןופ ?ייט א ןעוועג זיא

 ײרֶא יו ,ןטייקכעלגעמ ענענַארַאפ עלא ןצונוצסיוא טימַאב ךיז
 ןוא ןטַאטשרַאװ עטעוועדנופעגנייא ;לַאירעטַאמ-יור רעקיט

 ,ןטפערק-ךַאפ

 :ןַאמרעב ןופ ריל לעיצעפס ַא ןיט ,ןעלְקיטרַא ןיא (*

 ."טוַאה עקרַאטש יד

 יאמ 28 םעד ,ווָאביב סנַאה ןופ גנונעדרָארַאפ א הףיוא

 ךיז טביוה --- טיילכאפ ןופ גנוטַארַאב א ןפור ןגעוו 0
 ,ָאטעג ןיא ןטרָאסער-סטעברא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןָא

 -ָאטעג יד ןיא ןיוש ןבָאה 1941 רעבמעטּפעס 1 םעד
 -ַאב ןעוועג ןענעז ייז .רעטעברא 40,288 טעברַאעג ןטרָאסער
 ,ןטרָאסער 107 ןיא טקיטפעש

 -עגנייא ןרעדָאמ ןעווענ ןענעז ןטרָאסער יד ןופ עקינייא

 רעד ?שמ? יו ,סענישַאמ עקיטיונ טימ טַאטשעגסיױא ;טנדרָא
 ;יירעדימש-לסעק ;ןעיירעסיג ;יירעסָאלש ;טרָאסער-רעלשיט

 עשירטקעלע ראפ ןלייט ;ןעלקיטרא עזעיצערּפ ראפ לַאטעמ
 ,ןטַארַאּפַא-ןָאפעלעט ;ןעגנוטכירנייא

 -ראפ ןעוועג דימת ןענעז ,ןשטנעמ עלערוטלוק יוװ ,ןריי

 ָאידַאר רעדָא גנוטייצ א .ןשינעעשעג-טלעוו טימ טריסערעטניא

 ןיא ןסָאלשעגנייא .שינעפרעדאב עכעלגעטי-גָאט א ןעוועג זיא

 טשינ ןדיי יד רעבָא ןבָאה ,טלעוו רעד ןופ ןסירעגּפָא ,ָאטעג

 םעד טָא טימ ןכַאמ םולש (טלָאװעג טשינ ןוא) טנָאקעג

 רעייז ןופ ?ָאשדנָאװ יד ןעוועג גירק רעד זיא ,םעד ץוחא .טקַאפ

 .ןבעל ןוא -- טיוט ןשיווצ טלקַאוװעג ךיז טָאה סָאװ --- ?רוג

 -ַאב וצ ןנעו עלא ףיוא ,טימַאב ךיז ייז ןבָאה רעבירעד

 ןשינעעשעג יד ןופ ןוא ,נירק ןופ גנַאנ ןנעוו תועידי ןעמוק
 ,ָאטעג ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד .טלעוו רעד ןיא

 ןיא רעבָא עטסקיטכיו סָאד .ןעגנוטייצ "ןסעגראפ , ןבָאה

 -ראפ ראפ .תועידי יד ןטיײרּפשראפ ןוא ָאידַאר ןרעה :;ןעוועג

 טָאה -- טַאלבסקַאבַאט טביירש --- תועידייָאידַאר ןטיירּפש

 (* .ןריי 12 ָאטעג ןופ טקישעגסיורא 1941 רָאי ןיא ןעמ

 אלימב ןוא ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד סָאװ -- םעד ץָארט

 -סגנירעג ןיא ןסָאלשעגנייא ןעװעג זיא ָאטעג רעשזדָאל סָאד

 -ןדיי סנַאמכייא ןוא ,ָאּפַאטשעג יד זיא --- ןַאלּפ-סטפַאשטריוװ

 ןופ גנוטיירגוצ רעד טימ ןעגנַאגעגנָא 1/84 טנעמטרַאּפעד

 .ןדיי יד ןטכינראפ קיטליגטנע

 ּצ

 ,רעגַאל-סננוטכינראפ א טלעטשעגפיוא ןבָאה ןשטייד יד

 ,(ףָאהמלוק) ָאנמלעכ ףרָאד ןיא ,שזדָאל ןופ רעטעמָאליק 0
 וצרעד ?עיצעּפס ןיא ןרָאװעג טכארבעגמוא ןענעז ןדיי ּוװ

 עיצקנופ יד טריפעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,סָאטיוא עטיובעג

 ,.ןרעמַאקדזַאג ןופ

 ןעגנַאגענּפָא זיא ָאנמלעכ ןייק טרָאּפסנַארט רעטשרע רעד

 -- שטשָאנָאדַאר עיצאטס-ןַאב רעד ןופ ,1942 רַאונַאי 16 םעד

 ןופ דנַאר ןפיוא 1941 רעמוז ןרָאװעג טיובעגסיוא ןזיא סָאװ

 .ןישירַאמ ןיא ,ָאטעג

 טנזיוט 10 "זיולב , טגנַאלרַאפ ןשטייד יד ןבָאה טשרעוצ

 -בעפ ןיא ןרָאװעג טכיירגרעד ןיוש זיא לָאצ עקיזָאד יד .ןדיי

 -ענּפָא טשינ ךיז ןבָאה סעיצַאטרָאּפעד יד רעבָא .רַאור

 רעד ןעגנַאנענּפָא ָאטעג ןופ זיא 1942 ?ירּפַא 2 םעד ,טלעטש

 ןרָאװעג טקישעגסיורא ןענעז סע .80 .רנ ,טרָאּפסנארט רעטצעל

 .ןריי 44,242 ַאנמלעב ןייס

 11468823 ןבילבענ ָאטעג ןיא ןענעז 1942 ?ירּפַא ןיא

 .תושפנ

 .ןרפטָאסלַשיב ןופ סעברא רעד ןיא -- םעד ןגעװ רעמ (*
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 1941 לירפַא 11 ,חספ ברע ,גָאטיײרפ ,ָאטעג טאטשנאמציל

 ,עיצַאמרַאפניא רַאב

 ןעגנוכַאלנטנַאקַאב ןּוא ןעגנונעדרַארַאצ

 טַאטוענַאלנצײל ןיא ןדיי : עי רעטסטלע רעד

 גינעמ 10 זיירפ

 עיצקַאד ר ןופ סערדַא

 } אקסרָאװד

 /  ןפשינעגנָא ןרעװ ןטנַאסערעטניא
 טנחַא 7 זיִּב 5 ןּופ גָאטסגיד ןדעי

 ָאטעג ןיא טעּברַא ןּוא ירטסודניא רַאצ עיטילַאק-ךַאמטּפױה
 סעוערפ רעד טָאה גָאסגװ םענעגנַאגיאפ םעד

 ןיא ,ן'גרעפנָאק ערעסערג א ןפורעג קסו יאקמור 'ר

 ףסוי ;ה"ה יו טקילײטאב ךיז ןבָאה סע ענל;װ
 קאי ,א .ןיטטיל .צ .יקסמאשראװ -ד ,וקסראקכור
 ,טעקוּב ,מ ,יקסועיעשןדאר .ר ,רענורק מס .שעודָאג
 ,טָאק .ם ,רעיואהאב .ס ,ץישפיל -ה לעפָאק ב

 ,שזניא ,שטיװָאמיכ י ,דנעבאנָאז .| ,טנאמאיו א
 ,לעומא .מ ,יקסנילבול .| ,רעואלג .5 .ןאפסינ י
 יװײפ 2 ןּוא ןועטשטכאנ .ד ,גרעכנײװ / שונא
 בי סָאר

 .סעזערפ רעד סָאה טרָאװ ריפניירא ןייז ן'א
 םעד טרעלקרעד ןוא עטלמאוראפ יד טכייגאג סרנק
 ץנערעפנָאק רער ןיפ ליצ

 .ַאסעג ןיא .שייצ רָאי א רָעביא ןינש ןענַיז רימ.
 ןײוא ןָקניז רימ רעדײא רעיופ טײצ א טיכ
 ןטכארט ּוצ ןױש ןּבױהעגנַא ךיא ּכָאה ָאטעג ןיא
 .ןעגעק ןלָאז ריס יוזא יװ ,ןגעװ ןוא ןעלסימ יד רעביא
 רעד ּוצ ןעמוקעג ןיִב ךיא ןוא ,ןגעל ןוא ןויטסיסקע
 .טע ג רא - זיא געוו רעקיצנייא רעד זא ,גנוגיצרע-.יא
 טציא זיִּב ןעגנאגעג ךיא ןיִּב געװ ןקױָאז םעד ףיא
 ,ךעלקריה ןוא .ןיג רעסײװ ךיוא רעװ ןיא
 ןּבָאה רימ זַא ,ןזיואב רימ ןּבָאו סעביא רעוונוא
 וצ ןיא ןעיוב ּוצ ןטײקיעפ יד ןרילראפ סשיג
 21 יד .ץנעטסיסקע רעזדנוא ןקראטפ
 ענערײשראפ יב ןוא ןטרָאסער יד ןיא) רעטעגרפ
 יא 4 עטמאאג ןוא (ןטעבוַא עכע 2
 . ךיז טגכעו ןפמ עכלעװ טיס

 .םעברא יד זיא סיָאפסַאפיור רעודגוא
 סָאװ ,סעקטָאילּפ םיניס עלא יד ןיא טסינ טביולג
 רעבָא ןגעק א רימ .ןטײרטשראפ רעצעה עקילידזייב
 .טעּברא ןגעװ ר ָאג ןטכַארס ןופס-

 .רא / םייּב ןגיילג רעבָא ןלפװ רימ ןצװ
 גָאט ןקיטנײה םײג טריטסיסקע סָאװ ,דנאטשוצ סטעג
 ןָענעז רימ זא ,ןסײה סע טעװ ,סיוארָאפ ןייג סשינ ןוא
 'עג טשינ ודנּוא ראפ ויא סָאו ןוא .קילעטערעטנה
 ןשטנוװ

 רעטעּברַא יד ייס ןוא רעריפנָא- םרָעטאר יוד ײס
 רָאנ ןטעּבוַא ןוא ץלא ןָא ןסעגראפ ןומ אצוג
 ןרעװ גָאט א סָאװ ןווכ רימ .ָאטעג םעד ?בול2
 רעודנוא זיא סעגרא יד לײװ ןיסקודָארֿפ רערעס
 טעלבָארפ-ספױה

 ,ןײרַא סוג ןּוא ןצעוקעװא טציא ךיז ןוופ רימ
 ּוצ .הכאלמ טסײה סָאװ .הרשת רעד ןיא ןיפלק-
 יטפיה א ןפאש וצ ןסָאלשאּב ךיא ּבָאר קעװצ סעד
 .ךיז קיסיחלא ןּוא ינגג לָאז סָאװ ,עיסיסַאק-ךאפ

 ןענעק ריכ ךא ג ,סָאװ .םעד רעּבא ןטכאיטראפ
 'ןפאש ןומ רימ .סעברא ןופ סיבעג ןפיוא ןוטסױא
 ןעניפֶעג סָאװ ,ןלאירעטאמ-יור יד ןּופ ןכאז עלופטרעװ
 ןַױא סעװ סעברא רעד קנאד א .ָאטעג ןיא ךױי
 ןּוא עיציזָאפ.סגנוציטשרעטניא יד ןרעװ טרענעלקראפ-
 ןרעװ ךסלאהעגפיוו ןענעק כצװ םעמורוג רעד
 ראפ ,ןעלקיסרא יד ןריצווָארּפ רימ ןוומ 72 סדיק
 'ע5/ רעדָא ןרעסעיא א ָאטעג ןיא ןּבָאר רימ עכלעה
 יאמ עקיטיונ טשסער יד ןיאירקטאפ-ייר םוכפ ןרעג

 . טימ

 טנזיוט -
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 { רעדירּב ןּוא רֶעטסעװש עניימ עלַא
 : .בֹוטיםֹוי ןטּוג ַא ךיא שטניוו ָאטעג ןיא

 יקטװַאקמּור םייח יכדראמ
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 צענטע נב: רעדל געבט רע רק רב בבקשה לרערג

 ץוחט ןעמוקאג ,ךצלטנּפָאה .,רימ ןלעװ ןלאיועט
 : .ָאסעג םעד

 וצ רָאֿפ ךיא גייל ,סעזערפ רעד טנָאז ,טצרסנָאק -
 ןײטשסאב לָאז סָאװ ,עיסומָאק-ךאפטפױה א :ןפָאש
 :ה"ה יד ןופ ,ןָאורעּפ 6 ןופ םּוידיזערפ א (1 :ןופ
 .א .ןיװטיל .צ ,יקסװָאקמּוד ףסוי ,יקסוואשראוו .ָד
 יא .ד ןוא רעגילק .ס ,טסיוָאּבוקאי
 היה יד סימ ןָאזרעּפ 5 ןופ עיסיטָאק-ךָאפ ַא (2
 רעירָאהַאצ .ס ,ץישּפיל .ה ,לעּפָאק ,ב ,טעקוּב .ם
 .רעטייװ יד ןופ טארייצ.ךַאפ א (3 ןּוא .טָאק .מ ןּוא
 ענצריײשראפ ןופ .רעײטשרָאמ ,ןָאוָעפ 11 עקיו
 יָאז .י ,טנאמאיד .א !:ה"ה יר ,ןטיָאסעריססעצרא
 .י .שוניא ,ּבוטלעקרעס .ס ,טשטיװָאמיכ .י ,דנעבַאנ

 טיפס טיט ס טס6ס 8 4

 יי ,לעזמַא .מ ,יקסגילגול .ז ,רעזאלג .? .,ןאמשוג
 .טטיװעלרוייפ .נ ןּוא ןוצטשטכאנ .ד ,גרעּבנייװ .ז

 ,ןזײװ ןזּומ עלא רימ

 .ָאטעג .ןצנאנ סעד תבוטל טעכרַא רעד ראפ
 רעד טימ ,ןרעה עגיימ ;ךייא ּוצ ךיז דנעװ ךיא !

 .סעיציבמַא םינימ עלא ףיֹוא ןטכיצראֿפ ּוצ הסקב

 ךייא ךווד זומ קנאדעג רעקיסטכירפיוא ןּוא רעטוג רעדֶעי
 ןסילשעגכיֹוא ףואד רע .ןרעװ טציטשעגרעטנוא עיא
 ,ןטקעיַארּפ םיניס עלא .ןרעװ .טריזילַאטסירקסיױא ןוא

 ךָאנ ןלעװ ןוא |
 ,ןרעװ טכארטאב יֹונעג ןוומ ,ןסילפניא רעטײיװ
 ןטלאהטגא ײז זא ,ןסָאישעגסױא טשיִנ ןיא סע .לײװ
 א ,הטקג א ךָאנ ןוא .ןרעק ןויטיָאּפ א ךיז ןיא
 טשינ ךיז טמעגראפ !;ךײא ּוצ ךיא ּבָאה ,עשיטקארּפ
 ןּוא עוװיטיזָאּפ ןפאש םימ רָאנ ,ןעגנוציז עזיולג טימ

 ןסָאלפעגגייא ןיֹוש ןענײז סָאװ

 .עגּפָצ ןוומ ךָאװ ןיא לָאמ ײװצ .טעּבוא עשיטקארפ
 .ךאפ רעד טימ םּוידיזצרפ .ןּומ ןפגנוציז ןרעװ ןטלאה
 ירָאנעלּפ --- - ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא ןּוא עיסימָאק
 .טַארייביךַאפ םעד טימ ןעגנוציז

 .דא רעד טימ ןענעקאג ךיז זּומ עיסיסָאק יד
 עלא .ןטרָאסעריפטעּברא יד ןופ טייז רצויסארטסינימ
 ירָאס יז ףיאד ןעגגזײװנָא ןוא ןעגנוקועמַאּב טרַא
 םוידיזערפ םעד ראפ ןלעטש

 רעײא טימ

 וו עקישיונ יד ןיעטשוצנייא ןפלעהטיכ ןוא ָאטעג
 ןיז סעוערפ רעד סקידנעראפ - טציא ןוא

 ענונג גנונייס רעיא ןועה ךיא ליוו ,גנורעלקפ-וא
 ."ןטגָאזעגנביױא םעד

 ראה 'ה טיָאװ סָאד טמענ רעטשרע רעד
 'ה ןופ עװישאיציניא יד שסירגאב רע .יקסװאפ
 יע .עיזצענאמ עדעי ,ןיפ טיי זיא עכיעװ ,סעוצרפ

 ןלוט ןוא ןעיֹוּב רימ זא !
 ןּבעגּפָא ךיז דימ ןזומ שפנו בלב .רערעמ לָאמ א סָאװ

 רעקיטפאהנרע ןוא
 ייפעגמיוא ךרוד ךיױא יװ ,ךָאז םצע רעד ּוצ גנוהיצאג
 סָאד ןקראטש ריא טעװ ,ןגײװציססעצרא עיינ ןענ

 .ײנ רעד ןוֿפ עּבַאגפױא יד וא ,רע טרעלקרָעד יג
 ןױלב רָאנ טשינ סײטשַאּב טפַאשדעפרעק רענעפַאשעג
 רעצעלפ ןוא רענעלפיססעּברא עײנג ןכװסױא ןיא
 גנורעסערגרַאֿפ ןוא גנורעסעּברַאפ רעד ןוא ךיוא רָאנ

 יה .ןטרָאסע ריםטעברא ץקידנויטסיס;ע-ןיוש יד ןופ
 .ןוסוצפיוא ךַאס א ָאד ךָאנ זיא סא

 טפַאטרעּפרעק עיינ יד וא ,טלַאה שטיִװָאסיכ 'ה '
 ןקיטײזַאּפ וצ ןפלעה ןּוא ןקיקניירא םוטעמוא ןּומ
 יצר .קפארישרַאפ יד ןיא ןקעטש סָאװ ,ןרעלעפ יד

 .ןטדָאס
 רב גנירעדנּוװַאּב ןייז סיוא טקירד ןיוװטיל 'ה

 .סעוערש ןופ ןטעברא ןוא רענעלּפ עקיגוצ.סיוונ יד
 טימ .םעיבָארשַאטעג ןּופ רענעק רעקיצנײא רעד
 יד וויא .סעוצרפ 'ה ןופ עדָעו סַאוגָאוּפ רעד
 ירעק רקייג רעד ןופ .עיצוטיטסנָאק ,ענעפורצג-יוױזַא
 ןעמש ףיאד טציא ,ןרָאװעג ןטאשעג ןיוש טפַאשרעּפ
 ידנעטשראפ ןעמעלַא ןיא עעדיא יד .עיצקורטסנָאק יד
 ,טבױלג רצניער וכד .ןעמיק--ןסייהלצנייא יד ,ךעל
 סעוערפ םעד ןפלעהטיפ ןלעװ רענײא יװ עלַא זַא

 טעברא רעלופתוירחא ןײז ןיא
 זּומ ןעמ וא ,ייגרצו טקיעמאב סעזערפ רעד

 רעמ סָאװ ןרעװ ןלָאז רימ ידכג ,ןיאוק עיינ ןּופ ןפטש
 ידכ ,ןפאלק ןעמ זומ רענייטש עלַא ןיא .װיטקודָארּפ
 סָאװ ,ןלאװק עקידצנעל ןּוא עשיופ ןקעדטנא ּוצ
 יססעברא סעד ןרעפכוופַאּב וצ דנַאטשמיא ןייז ןלָאז
 .ָאטצג ןיפ ןדָאב

 סשינ ןלעפ ש/ וַא ,ןָא טוַײװ דנעּבאגָאז 'ה |!
 ירא ןליװ סָאװ ,הומאלמיילעג עטּוג ןייק ָאטעג ןיא
 מא רעּבָא זומ סע ,ןעלרע ןּוא יירט ןטעּב
 ץנערושגָאקסטעברא עטקיטכעראביטשינ יד ןועװ
 ענצדיישראפ סָאװ .,ןוסרעד טאט'װער ַא זיא סָאװ
 ירא עקיגלעו יד ןוא עניײא סיוא ןטעביא ןטרָאסער
 יט
 ריפסיוא ןשיפ םיִּכבמ טשינ ויא רעזָאלג 'ה יי

 :גנוניימ רעטרעקראפ ַא ײב ויא רע .רענדעררָאּפ ןופ
 עיירפ יד זיא ןעגנוגניראב-סטעגרַא עקיסציא יד ייב-
 ערעסצב ַא ראפ טקנופ-סיוטש רעקיטיונ ַא ץנערוקנָאק
 'םיסקע ָאסעג ןיא לײװ ,עיצקודָאּפ ערצסערג ןוא
 טרָאסעריסטעגרַא .רעסיורג ןײא רָאנ כריס
 .ןטייקיעפ ערעַײז ןצונסיוא ןפרָאד עלא וה

 .טפיוה עגצפאשעג יד וָא ,טלָאה יקסנילגול 'ה
 םיניס עלַא וא ,ראפרעד ןגרָאז זומ עיסימָאקיךַאפ
 ינפפרטַאב יד ןיא טריוטנעצנָאק ןייז ןלָאז ןסעגיא
 א ןײא ןועטילפשוצ וצ טשינ ןּוא ןטרָאסער עקיד

 . .ןטרָאסער ענעריישראפ ןיא עיצקודָארפ עגלעז יד
 יעלעג רעד יג סוירַאצ יקסיָאקסוו .סעזערפ

 ;ערפ"קרע ןוא גנוטכישרעגיא ןופ עגַארּפ יד טייהנעג
 .עגרעטניא טָאה רע סָאװ לסקעװ ןקיָאד רעד ןַא
 .ןגנירדניירא זומ 6 יז .ןרעװ טלָאצָא וומ ןגירש
 יי טעװ 5 ןעװ וליפא . ,ןגייווצ.ססעברא  עלא =

 ראנ ,ןצינ ןיק ןפ גנצרב- טסינ רָאנ טשינ טייצ עס

 טָאבעג סָאד ויא סָאר לייו - ןרָאפ טענילק 8 יא ו

 יצ ךיז ןיפטפ ּוצ סעוערפ- 'ה 9

 גנוטײציָאטעג רעשורָאל רעד ןופ טייז עטשרע יד
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 רעשזדָאל ןיא טכארבענניירא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי יד
 -שטייד) ןָאזרעּפ טנזיוט 20 םורא ,עּפָארייא-ברעמ ןופ ָאטעג

 ןענעז (עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא גרובנעסקול ,ךיירטסע ,דנַאל

 טשינ רעבָא ,ןרָאװענ ןטלַאהעגּפָא סעיצַאטרָאּפעד יד ןופ

 .גנַאל ףיוא

 ןופ עיצַאטרָאּפעד יד ןָא ךיז םביוה 1942 יאמ פ םעד

 .יאמ 18 ןזיב טרעיודענ עכלעוו ,ןריי עשיאעּפָארייא-ברעמ

 10,980 ןפָארטַאב טָאה עטקישעגסיורא לָאצ עניימעגלא יד

 .ןָאזרעּפ
 ןעמוקניירא ָאטעג רעשזרָאל ןיא ןָא ןביוה טייצ רענעי וצ

 ןופ סעיצאדיווקיל יד ךָאנ ןבילבענרעביא ןענעז עכלעוו ,ןדיי

 ;שילַאק ;סעװַאלצָאלװ :;ןעװעג ןענעז סָאד .סָאטעג ערעדנַא

 ;וואלעז ,שזרעגז ;ץינַאיבַאּפ ;ַאלָאװ אקסנורז ;קסַאל ;זדַארעש

 -רַאװ ;ןולעיוו ;װָאטַאכלעב ;ןישזעשזב ;ווָאקירטס ;ווָאקרָאזָא

 .ןָאזרעּפ 19,4/8 :ןעמאזוצ --- קערוט ;עט

 -עד יד זא ,טרעכיזראפ ןעמעלַא ןבָאה ןשטייד יד שטָאכ

 -ענּפָא ייז ןעמ טָאה -- ןרעגַאל-סטעברַא ןיא ןרָאפ עטריטרָאּפ

 .ןעגנערבמוא םוצ -- ָאנמלעכ ןייק טריפ

 ןיא טקישעגרעביא ךָאד ןעמ טָאה ןדיי לָאצ עסיוועג א

 זיא סָאװ ,טנעמוקָאד א ןופ .ןרעגַאלסטעברא רעגנזיױּפ יד

 ננוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ וויכרַא ןיא ןרָאװענ ןענופעגּפָא

 ןופ ןריי טגרָאבענסױא טָאה ןעמ ןזא ,רעיווענ ןעמ טרעוו

 רעד ןופ טכירַאב א ןיא .(רהיבעניילנעדוי) .ָאטענ רעשזדָאל

 ןזיב ילוי 1 ןופ , :זא ,טקיטעטשאב טרעוו גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג

 ,עטנָאק רעייז ףיוא ןסָאלפענניירא זיא 1949 רענמעצעד 1

 1,110,224 .9906 ןופ עמוס יד ,ןרעגַאל רענזױּפ יד ןופ

 ,"סרַאמסכייר

 רעייז ןעוועגנ ןזיא ןרענַאל רענזיוּפ יד ןיא םישזער רעד

 ןזיב רַאונַאי ןופ .עמַאזיורנ --- ןפָארטש יד ןוא ,רעגנערטש א

 ןעגנָאהענפיוא ןרָאװענ ןרעגַאל יד ןיא ןענעז ,1942 יי 1

 .רָאי 15 ןופ לגניי א --- ייז ןשיווצ --- ןדיי רעשזדָאל 5

 ִּצ

 -טנַא ,סעיצַאטרָאּפעד יד ךָאנ ענעבילבראפ ,ןדיי-ָאטעג יד

 רעד טימ ןייגנָא טזומעג רעטייוו ןבָאה ,עטרעטיבראפ ,עטקיטומ

 ןייק רעמ זא --- ןטסיירט טווורּפעג טָאה יקסווָאסמור .טעברא

 רעקיסיילפ ךרוד רָאנ זא ןוא ,ןייז טשינ ןלעוו סעיצַאטרָאּפעד

 .ןבעל ןביילב ָאטעג סָאר טעוװ טעברא

 וצ טלעפראפ טשינ סעדער ענייז ןיא רע טָאה ייברעד

 םעד ןטלַאהעג ,עדער אזא רענייא ןופ .ןעוטפיוא ענייז ןעמיר

 .ָאטעג ןיא בצמ ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד ,1942 רעבמעווָאנ 6

 קראמ ןָאילימ 3 רעביא טפערטַאב טעשזרוב-ענימנ רעד

 ןןקײטּפַא 7 ;ןטעב-לָאטיּפש 1680 :ָאטענ ןיא ןַארַאפ .שדוח א

 קיטעט ןענעז סע ;ןסנַאלובמַא ףליה-עכיג 2 ;סעירָאטַאלובמַא 4

 -סיוא ןענַאק טייל ערעטלע ּוװ ,םינקז-בשומ א ;םיריוטקָאד 0

 ןעמוקַאב רעדניק טנזיוט 14 .החנשה ַא רעטנוא ,החונמב ןבעל

 ."ןכיס-לוש יד ןופ גנוזייּפשַאב

 ןיא ינסַאי ףלָאװ טסרעמטַאב ,עדער רעקיזָאד רעד ןגעוו

 : ךוב ןייז

 -עגנָא יד ןוא ערער רעד ןיא עטנָאמרעד ,ןטלַאטשנַא יד,

 "קַאפ ןבָאה --- טנידַאב ןרעוו סָאװ ןשטנעמ ןופ ֿלָאצ ענעבענעג

 םָאה ,םורא םישדח 9 ןיא רעבָא .טריטסיזקע טלָאמעד שיט

 ;עקנַארק יד ןוא רעלעטיּפש יד טריריווקיל טכַאמ עשטייד יד
 ,"ננוטָארסיױוא ףיוא טקישענ םינקז ןוא רעדניק יד

 ִּצ

 ןענעז ,ןדיירסיוא ענעדישראפ רעטנוא --- סעיצַאטרָאּפעד
 טָאה סע .ָשאטענ רעשזרָאל ןיא ןעגנוניישרעד "עלַאמרָאנ, ןעווענ

 -רַאפ עכלעוו ,ןשטנעמ יר זא ,גנונעפָאה ןופ קנופ א טעילטענ

 רעד יוװ ,םעדכָאנ וליפַא .טעברַא ףיוא ןרָאפ ,ָאטעג סָאד ןזָאל

 ןופ ,לווירב א טקישעג דניירפ א םענייז וצ טָאה ןַאמליס בר

 טגנערב ָאנמלעכ ףרָאד ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןכלעוו

 ,(טסּוװװעג םעד ןנעוו ןבָאה עטלייצעג שטָאכ) ןשטנעמ םוא ןעמ
 ?רשפא :םעד ןיא טרעמַאלקעג ךָאד ךיז ןעמ טָאה

 (1963 רעבמעווָאנ) רעװָאנַאה ןיא טכירענ ןופ ןיד-קסּפ ןיא

 ססופ רעטנינ ןרַאסימָאקדָאּפַאטשעג יד טּפשמענג טָאה רעכלעוו

 -רָאּפעד יד טימ טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,שיפדַארב ר"ד ןוא

 -- ָאטענ רעשודָאל ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךיוא ןוא סעיצַאט

 ןיא סעיצַאטרָאּפעד ןופ גנוביירשאב ערננלָאפ ךיז טניפענ

 : 1942 רָאי

 טקישענסיורא ןפרַאד סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןופ לַאװסיױוא רעד ,

 זיב טָאה ןטרָאּפסנַארט יד ןופ לעטשנעמאזוצ רעד ןוא ןרעוו

 -יקסווָאקמור) גנוטלאווראפ עשידיי יד טריפעגכרוד 1949 יאמ

 .סקופ רעטנינ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא (עיצארטסיניפדַא

 -ענ טשינ רעניױװניײא-ַָאטעג יד ןופ רענייק טָאה ביֹוהנֶא ןופ

 -רָאּפסנַארט ןרעוו עכלעוו ,ןדיי יד טראוורעד סע סָאװ טסנוװ

 עקיליוויירפ לָאצ עסיורג א ןעוועג ךָאנ זיא רעבירעד ןוא טריט

 סָאד טלעטשעגנגעק ךיז טָאה רעװ ןטלעז ןוא ןרָאפ םוצ

 ."ָאטעג ןופ ןסישסיורא

 ִצ

 ןעמוקענרָאפ קפס-ילב ןיא עיצַאטרָאּפעד עטסשיגַארט יד

 .1942 רענמעטפעס 12 ןויב 1 ןופ געט יד ןיא

 טריפענסיורא ָאטענ ןופ ןעמ טָאה געט 12 ןופ ךשמ ןיא

 רעד .םינקז ןוא עקנַארק .רָאי 10 רעטנוא רערניק טנזיוט 0

 ראפ ןעווענ זיא עטסישענסיורא יד טרַאוװרעד סע סָאוװ ,לרונ

 -יורנ טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה רעבירעד .רָאלק שינַארט ןעמעלא

 טפמעסענ ?נענ ןוא ןייצ טימ ןבָאה סעמַאמ ןעוו ,סענעצס עקיל
 ןרָאװענ ןסָאשרעד ןענעז ןוא -- רעדניק יד ןעװעטַאר רַאפ

 ןופ רעטצנעפ יד ןופ ןעגנורּפשעג ןענעז עקנַארק .טרָא ןפיוא

 ןיא טָאה ןעמ ;ןטלַאהַאנסיױא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ;לָאטיּפש

 -- רעדניק ןופ רעטלע םער ןבירשעגרעביא טמַא-ץנעדיווע

 .ןעװעטַאר וצ ייז ידכ

 ןבָאה געט עטפַאהרעדיוש עקיזָאד יד יו --- "ערעּפש יד,

 יו ןבָאה -- ןדיי-ָאטענ יד ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז

 .ענעבילבעגנבעל יד טיײלנַאב סנעּפשענ א

 יר ןעוט ,ייבראפ ןיוש ןענעז רָאי 80 ןעו --- טנייה

 טייקפרַאש רעכעלנָאטיו רעצנַאנ רעד טימ "נעט ערעּפש ,

 ָאטעג :ןיולב טנַָאמרעד ןעמ ןעװו -- ףױא ץילב א

 .טדַאטשנַאמציל

 ןרָאװענ זיא ,רעוװָאנַאה ןיא טכירענדנא? ןופ ןיר-קסּפ ןיא

 : עיצַאטרָאּפעד רעד טָא ןנעוו טלעטשעגטסעפ

 טנזיוט 20 ןנעװ טלדנַאהענ סע ךיז טָאה לָאמ סָאד,



 ָאטעג ר עשזד ָאל ןופ קינַָאר 2--דוב נעז יי א .מ 100

 ,ָאנמלעכ ןייק ןרעוו טכארבעג ןפראד עכלעוו ,רעניווטייא-ָאטענ

 עקיאעפמוא-סטעברא ,םינקז ,עקנַארק ייר רעטשרע רעד ןיא

 -ַאב ןיא לעפַאב רעד .רעטלע ןקירָאי 10 זיב רעדניק ךיוא יו

 ןיא יזא -- ?עכַאזסכייר עמייהענ , סלא ןרָאװעג טנכייצ

 רעד ןופ רעריפנָא םעד ןופ ווירב םעד ןיא ןבירשעג ןעוועג

 .שיפדארב ר"ד םוצ טדַאטשנַאמציל עללעטשייצילָאּפסטַאטש

 דנַאגיעװ רעטערטראפ ןייז ןבענעגרעביא לעפַאב םעד טָאה רע

 ,"סקופ רעדָא
 -מםעטּפעס 8 םעד ,תבש ןביוהעגנָא ךיז טָאה ערעּפש יד

 ערעּפש יד ןעמ טָאה רעבמעטּפעס 12 םעד .טכאנרַאפ 8 ,רעב

 .392 .רנ גנוכַאמטנַאקַאב סיקסווָאקמור ךרוד --- ןפורעגּפָא

 ,ֹוָאביב סנַאה ןופ גנונעדרָאראפ א ןענישרעד זיא קיטייצכיילג

 םעד ,קיטנָאמ ןופ ןפראד ןטַאטשרַאו ןוא ןקירבאפ עלא ןזא

 .ןייז טקיטפעשַאב ?ופ רעבמעטּפעס 4

 ןסילשּפָא סָאד -- ?געט ערעּפש , יד ןופ רעדיוש רעד

 יד ןעמענוצ ןוא ןכוזכרוד שיטַאמעטסיס ייז ןוא ןלַאטרַאוװק

 ןשטייד יד ןענעז עכלעוו ,יד ?לכב ןוא ,םינקז ןֹוא רעדניק

 ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקענ זיא --- ןרָאוװעג ןלעפעג טשינ

 / .ערעדנא ןוא ווָאביב ;סקופ-שיפדארב ןגעק ןסעצָארּפ יד

 דנַאטשרעריװ ןלעודיווידניא ,םענַאטנָאּפס ןגעו דליב א
 ערעייז ןעװעטַאר םייב ןרעטלע עטלפייוצרַאפ יד ןופ

 רעד ןיא גנונעכייצראפ רעד ןופ --- ןעמוקַאב ןעמ ןעק רעדניק

 -גָאט ןופ ןיטעלויב ןופ עגַאלפיוא עשטייד) "קינָארכסעגַאט

 ןסָאשרעד ןענעז ןשטנעמ 70 רעביא זא (קינָארכ רעכעלגעט

 .דנַאטשרעדיװ א ןלעטש םייב ןרָאװעג

 טריפעגנייא ָאטעג ןיא ןעמ טָאה 1943 ראונאי 20 םעד
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 לעפַאב ןטיול --- ור-גאטנוז ןוא ,גָאט-סטעברא ןקידהעש 10 א

 ןקירבאפ-ָאטעג יד ןיא ןבָאה טייצ רעד וצ .,ןווָאביב ןופ

 ןופ רעטלע ןיא עכעלטנגנוי 15,847 טעברַאעג (ןטרָאסער)

 ךרוד זא ,טרעכיזראפ טָאה יקסווָאקמור שטָאכ .רָאי 17-0

 ,ןבעלרעביא ָאטעג סָאד ןָאק טעברא ךרוד רָאנ ןוא טעברא

 יד טָאה -- ןשטייד יד ךיז ןסיטיונ עיצקודָארּפ רעד ןיא ?ייוו

 ,ןטלַאהעגנָא ןנעווטסעדנופ ָאטעג ןיא גנונַאּפש

 ןרָאװעג ןעגנַאהעגפיוא ןדיי 9 ןענעז 1943 ינוי שדוח ןיא

 ןפױלטנַא ןיא ןרָאװעג טקידלושאב ןענעז ייז -- ָאטעג ןיא

 ,רענַאל ןופ
 םוירעטסינימ סנַאמבייא ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -- טעמתחעג ןעוועג ןדיי יד ןופ לרונ רעד ןיוש זיא 174

 ךיז ןשיוװצ טריפעגנ ןרָאטקעס סגנוטָארסיוא עשטייד יד ןבָאה

 ,ןדיי ענעבילבעגנבעל ךָאנ יד ןופ ןטיפָארּפ ראפ ייס ,ףמַאק א

 .ייז ךָאנ ןביילב טעוו רעכלעוו --- ןגעמראפ ןראפ ייס ןוא

 ןוא (טסָא) ירטסודניא-טסָא טרעהעג טָאה רענאל ןייא וצ

 ןופ רָאטַאטקיד רעד -- רעזיירג :רענאל ןטייווצ םוצ.סע.סע

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג יד ןוא ?וָאגעטרַאװ,

 .ןסערעטניא ענעגייא ערעייז ןיז ןיא

 "יווקיל ָאטעג סָאד טלָאװעג ןבָאה ?טסָא , ןוא .סע.סע יד

 -ַאליסטעברא רענזױּפ יד ןיא ןריפרעבירא ןדיי יד ןוא ,ןריד

 "עג ייז ןבָאה -- ןבענעגנייא טשינ ךיז טָאה סָאד ןעוו .ןרעג

 ;סָאּפַאק טימ רעגַאל א ןיא ןעלדנַאװרַאפ ָאטעג סָאד טלָאװ

 ,ןרעגַאל-סגנוטָארסיױוא ערעדנַא יװ ,ןכַאװ-,סע.סע

 ָאטעג סָאד ןבָאה ןרעזיירג טימ גנוטלאווראפד-ָאטעג יד

 ,טציא זיב ןעוועג זיא סע יװ יוזא ,ןטלאהפיוא טלָאװעג
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 "נא אז +

 ןרובלעמ ןיא רעסנעצ רעשזדָאל ןופ טעטימָאָט ןופ דילגסימ טגײה ןא טבעלעגרעביא



 10ו ׁש ו ד ַא ל שי ד יי

 ןיא ,טכוזַאב ָאטענ סָאד ןבָאה ,ןעננובייר יד טָא בילוצ

 ןבָאה עכלעוו ,סעיסימָאק 11 --- ןטינשּפָאטייצ ענעדישראפ

 .ןטמַא ערעייז וצ ןטכירַאב טלעטשענוצ

 ּצ

 עכלעוו ,רערעהיָאידאר יד טריטסערא ןרעוו ינוי ביוהנָא |

 יד ןגעוו ָאטעג סָאד טרימרָאפניא ראי 4 ןופ ךשמ ןיא ןבָאה

 -ידיי א ,ןטָאברַאפ ןעוועג זיא ןרעהדָאידַאר .ןשינעעשעג-טלעוו

 טימ ןעמַאזוצ רערעה ָאידַאר יד .,ןזיוועגנָא טָאה רוסמ רעש

 ,ןרָאװעג טקעדטנַא ןענעז ןטַארַאּפַא יד

 -ָאטעג יד ןופ לַארָאמ יד ןביוהעג ןבָאה תועידיזָאידַאד יד

 רעכיב גָאט-ָאטעג עלא ןיא .ןוחטב ייז ןיא טקעוועג ןוא ,ןדיי

 ןופ ןוחצנ רעד .טרָא ןעעזעגנָא ןא קינָארכ-טנַארפ יד טמענראפ

 -ַאב טפרַאדעג טָאה סָאװ ,סָאמ יד ןעוועג זיא עטריאילא יד

 .ןרייל ןפראד ןעמ טעוװ ךָאנ גנַאל יוװ --- ןעמיטש

 רעד ךרוד ןרָאװעג טקינייּפרַאפ ןענעז רערעה-ָאידַאר יד

 ןיא רעוט ןשיטסינויצ א ,יקסווַאדיוװ םייח ,םענייא .ָאּפַאטשעג

 -ראפ רעבָא .טייצ עסיוועג א ןטלַאהַאבוצסיוא ןעננולעג ךיז

 -ַאקיש ךיוא טָאה עכלעוו --- יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ טנלָאפ

 -אב וצ ןסָאלשַאב רע טָאה -- החּפשמ ןוא דניירפ ענייז טרינ

 ןקיזָאד םעד ,ילַאקנַאיצ ןעמעננייא ךרוד ,דרָאמטסבלעז ןייג

 .טפַאשרַאפ םיא דניירפ ענייז ןבָאה םס

 -רָאּפעד ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה 1944 ינוי 22 םעד

 ןעמ ןא ,דיירסיוא ןטיפס -- לָאמ סָאד .ָאטעג ןופ סעיצַאט

 עשילגנע יד ךָאנ ,טעטש עשטייד יד ןיא ןעמיורוצפיוא ףרַאד

 -עג ךָאו א ןדיי 3.000 ןבָאה ןַאלּפ ןטיול .ןעגנורידרַאבמָאב

 קיטיירפ ןוא ךָאװטימ ,קיטנָאמ .ָאטעג סָאד ןזָאלראפ טפראד

 ףרָאד ןיא רעגַאל-סגנוטָארסיױא סָאד .,ןָאזרעּפ 1,000 וצ --

 14 ןזיב ינוי 23 ןופ ,ןרָאװעג טיינַאב רעדיוו זיא ָאנמלעכ

 ןיא ןרָאװעג טכארבעגמוא ןדיי 7.176 ןענעז ,1944 ילוי

 .ָאנמלעב

 טרעו -- ָאטענ ןיא עיצאזינאנרָאזעד ןריפוצנייא ידכ

 "קינַארכסעגַאט , יד .טזיילעגפיוא עיצארטסינימדַא-ָאטעג יד

 .1944 ילוי 80 םעד ןעניישרעד וצ ףיוא טרעה

 .עיצאדיווקיל-ַָאטענ רעד ןופ שדוח רעד ןזיא טסוגיוא

 .ןדיי 08.018 ָאטענ ןיא ןבעל טייצ רעד וצ

 ןרעוו גנורעקלעפַאבדָאטעג עצנַאג יד ןיוש ןומ דניצַא

 יד .טנָארפ ןופ טייקטנעאנ רעד בילוצ ,טריטרָאּפסנַארטּפָא

 .ָאטעג סָאד טריאוקַאװע ןעמ :; טסייה עיצקַא

 ?ָאּפַאטשעג , ןיירא ָאטעג ןיא ןענעז 1944 טסוגיוא 8 םעד

 ןזָאל ןדיי רעבָא .עיצַאוקַאװע רעד טימ ןריפוצנָא "ַאּפוש , ןוא

 טרָאד וצ טשינ ךיז ןלעטש ייז .ּפֶא ןּפעלש ייז .טשינ ךיז

 טקישעגסיורא ןענעז טסוניױא 19 ןזיב .ייז טסייה ןעמ גװ

 ,ןשטנעמ 8,000 םורא ָאטעג ןופ ןרָאװעג

 -סיוא לָאז עיצַאטרָאּפעד יד זא ,ךיז ןעימַאב ןשטייד יד

 רעטעברא יד ןרעװו רעבירעד .עיצַאוקַאװע ןא יװ ןעז

 -טימ ךיוא ןענעק ןוא ,ןענישַאמ יד טימ ןעמאזוצ טריאוקַאוװע

 ךיז טקידנע טּפַאשרעה סיקסווָאמקור .סעילימאפ יד ןעמענ

 .1944 טסוניוא 22 ןופ גנוכַאמטנַאקַאב רעד טימ

 ןענעז טפירשרעטנוא ןייז טימ ןעגנוכַאמטנַאקַאב ןייק רעמ

 -טנַאקַאב יד ןבָאה רָאי 4 רעביא ןופ ךשמ ןיא .ןעוועג טשינ

 .430 ןופ לָאצ יד טכיירנרעד ןעננוכַאמ

 ןּפעלשוצּפָא טימַאב ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג עטצעל יד

 טימ ןעגנודניבראפ עטונ טַָאהעג טָאה ןוא ,עיצַאוקַאװע יד

 ,סרעכַאמ-ָאטענ ענעזעוועג ןופ ןענַאטשַאב זיא --- ןווָאביב

 ,סנטסָאּפ עכיוה ףיוא עטלעטשעגנָא

 -וענַאל ףיוא ןינב-לָאטיּפש ןיא טניווועג טָאה עּפורנ יד

 רעד ךָאנ ןכָאװ 7 טקישעגסיורא ןרָאװעגנ ןענעז ייז .80 עקצינ

 ,רעבָאטקָא 20 םעד -- ָאטענ ןופ עיצאדיווקיל

 -סננומיורפיוא , עשידיי א ןבילבראפ זיולב זיא ַאטעג ןיא

 טריטרַאװקעגנייא ןעמ טָאה ייז .ןשטנעמ 887 ןופ ?ָאדנַאמָאק

 .16 ַאבוקַאי ףיוא

 -ענרעביא יד ןעוועגנ ןענעז סָאד -- ןדיי 887 עקיזָאד יד

 .ןדיי רעשזדָאל ענעבילבעננבעל ,ענעבילב

 צ

 ייוצ ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןיא יײצילַאּפ עשידיי יד

 -נָאז) ייצילָאּפ-לעיצעּפס ןוא (.ד.א) טסנידיסגנונדרא ;ןלייט

 ןשטייד יד ןפלעה ןיא קלח רעייז ןגָארטעגוצ ןבָאה ייז .(רעד

 ןיא ייצילַאּפ רעד ןופ רעריפ .טעברַא-סגנוטָארסיױא רעד ןיא

 דוד טשרעוצ "רעדנָאזג יד ןופ .טאלבנעזַאר ןָאעל ןעוועג

 יכדרפ -- ָאטענ ןופ ןדניוושראפ ןייז ךָאנ ןוא רעלטרעג

 .רענילק

 עכלעוו ,ןדיי יוזא יו ,ןייטשראפ וצ רעווש זיא סע

 ןוא תוריזכא אזא טימ ןלָאז ,ןפאלקש ןעוועג ןיילא ןענעז

 ערעייז ןנלָאפרַאפ ןוא ןקינייּפ ןוא טכַאמ רעייז ןצונסיוא רקפה

 ,רעדירב

 ןרָאװעג ןפַאשעג הליחתכל זיא עכלעוו ,ייצילָאּפ-ָאטעג יד

 יד זא ,ןבעג גנוטכַא ;ָאטענ ןיא גנונדרָא ןוא ור ןטיהוצּפָא

 ןלָאז יקסווָאקמור ?ןעטסעטלענעדוי, ןופ ןעגנונעדרַאראפ

 ןיא טלעטשעג ךיז רעפייא טימ ןבָאה -- ןרעוו טריפעגסיוא

 ןענעז ייז ןוא ?ָאּפירק, ןוא ?ָאּפַאטשעג , רעד ןופ טסניד
 ןריפכרוד םייב טנעמורטסניא -טּפיוה רעד ןעוועג ךעלטנגייא

 טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקא עשטייד יד ?ייו ,סעיצַאטרַאּפעד יד

 רעד טא ראפ ןשטנעמ ענעגייא ערעייז גונעג טאהעג טשינ

 .טייקיטעט

 -אבראפ ןקעדוצפיוא ןפלָאהעג ךיוא טָאה "?רעדנָאז , יד

 ןרָאװעג ןבענענרעביא ןיא סָאװ ,ןנעמראפ שידיי ןטלַאה

 ,ןשטייד יד

 -עגנייא ךיז טָאה ָאטעג ןיא רָארעט רעשיאייצילַאּפ רעד

 יד יו -- טייקטקעפרעּפ א טימ טרינָאיצקנופ ןיא טלעטש

 ,גנורַאפרעד רעקילדנעצרָאי טָאהעג ןיוש טלָאװ ייצילַאּפ

 ףיוא ןּפַאכ ;סעיצארטסנַאמעד-רעטעברא ןביירטעצ ;ןטסערַא

 -עג זיא סָאד -- ןטעב יד ןופ ןשטנעמ ןּפעלשסיױורא ;טעברא

 טוג ,טַאז ןעוועג ןענעז ייז .גנוניישרעד עכעלגעט-גָאט א ןעוו

 .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעקירעגנוה רעד ךוּפיהל -- ןָאטעגנָא

 ןופ ליפעג סָאד ייז ייב טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד

 ןענעז סיוועג .ןביולרעד ץלא ךיז ןָאק עכלעוו -- עטילע ןא

 .קינייו שטָאכ ,ןעמַאנסיוא ייצילַאּפ רעד ןשיווצ ךיוא ןעוועג



 ָאטעג רעש זדָאל ןופ קינַאוכ-דובנעז ײ א מ 102

 ,ןשטייד יד ןרַאנּפָא ראפ ןבעל ןטימ טלָאצַאב ןבָאה עקיזָאד יד

 -טנַא עקנַארק רעדָא רעדניק ןפלעה ראפ ;ןעננוכוז-"זיוה תעשב
 טָאה ןעמ עכלעו ךָאנ -- יד ןלעטשוצ טשינ ראפ ;ןפיול

 .טקישענ ייז

 רעד ןעוועג זיא סָאד -- טעטילַאטורב עכעלשטנעממוא

 .ָאטעג רעשזרָאל ןיא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןכייצ-ןעק

 ּצ

 טרינימָאנ ,"ןעטסעטלענערוי, ןופ לָאר יד זיא קירעיורט

 רע טָאה ,להקה שאר רעד יװ ,לָאר ןייז ןיא .ןשטייד יד ןופ

 סָאװ ,דיי ַא וו רעמ טשינ זיא רע זַא ,ןסעגראפ ןייֵלַא ךיז

 דסח ןפיוא -- דיי רעדנַא רעדעי יו -- טלעטשעגנסיוא ןיא

 יא ,לַאטורב יא ןעוועג ןענעז ןדָאטעמ ענייז .ןשטייד יד ןופ

 ןופ טייקערטיכ יד יא טַאהעג ךיז ןיא ןבָאה ייז .וויטימירּפ

 .זָאה א ןופ ארומ יד יא ,סקופ א

 (ןעביירשדנור) ראלוקריצ-וי רב א ןיא רימ ןענעייל

 ,1940 רעבָאטקָא 30 םעד טריטַאד ,רעמיטננייא-יירעקעב יד וצ

 ןליוק ןפיוקראפ רעקעב יד זא ,םעד ןגעוװ ךיז טדער סע ּוװ

 ןיא ןבירשעג ,ווירב רעד .ןענָאזרעּפ עטַאוירּפ וצ לעמ ןוא

 ;טרָא ןייא ףיוא ךיז טנעייל ,שטייד

 {מ 0090006/8 פ6םשסזסמ 1861 'ׁש0106 108 016 080/28
8 54080101600 20190/8 06800111084 

 ךיז ןעמענ סָאד ;ןיימ :ןכיירטשרעטנוא דנַאנַאכַאנ סָאד

 טשינ ןיוש טָאה ,סָאד טָא -- ןטּפשמ וצ ןיילא טכער סָאד

 ןייש א ןפרַאו רָאנ ,ןשטייד יד ןופ ןעגנוזייווװנָא יד טימ ןָאט וצ

 טרוכישראפ זיא רע .אפוג ןיקסווָאקמור ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא

 --- ןעמוקַאב לָאמַאטימ טָאה רע סָאװ ,טכַאמ רעד ןופ ןרָאװענ

 .טכיורבסימ טכַאמ רעד טָא טימ טָאה ןוא

 ןנעוו טסּנוװענ ןבָאה ןשטייד יד זא ,רָאלק ךיוא טרעוו סע

 רמור עכלעוו ,טכַאמ רעשיטָאּפסעד ,רעטצענערגַאבמוא רעד

 ,זיא ןופרעד הביס-טּפיוה יד זא ןוא ,ָאטעג ןיא טָאה יקסווָאק

 .גנולײטּפָא-עיצאזיווָארּפַא רעד טימ ןָא טריפ ןיילא רע סָאװ

 -יליוירּפ ;ןזייּפש עלעיצעּפס ףיוא ןענָאלַאט טלייט רע
 -ראפ רערעסעב ךרוד --- ייז טריּפמורַאק ןוא ןשטנעמ טריג

 עקיזָאד יד םיא טפלעה סַאלק רעטריגעליווירּפ רעד .גנוגעלפ

 ענייז סיוא טריפ ןוא ,ןטלַאהניא טכַאמ עטצענערגַאבמוא

 .ןלעפאב

 סנַאה טָאה ,טכאמ סיקסווָאקמור ןצענערגאב קידנלעוו

 ןסָאלשַאב -- גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש רעד --- ווָאביב

 .טנעה סיקסווָאקמור ןופ טמַא םעד טָא ןעמענוצסיורא

 טסילש ,ןפליהעג ענייז טימ ןעמאזוצ ,ןיירא ָאטעג ןיא טמוק רע

 -עברא יד טָאבראפ .ןָאפעלעט םעד טצעזַאב .יירעקורד יד ּפָא

 ןופ) גנונעררָאראפ יד זיב יירעקורד יד ןזָאלראפ וצ רעט

 -עג טקורדענּפָא ןוא טצעזעגסיוא זיא (1943 רעבמעווָאנ 5

 ןיא ןענעז ןעגנונעדרָאראפ עקידרעירפ עלא שטָאכ .,ןרָאװ

 ןיא -- ןיקסווָאקמור ךרוד ןבירשעגרעטנוא ,שידיי ןוא שטייד

 טלעטש יז .שטייד ןיא זיולב ןרָאװעגנ טכַאמעג עטצעל יד

 -ָארּפ עלַא ןרעוו עטַאד רעטנַאמרעדנביױא רעד ןופ, זַא ,טסעפ

 ןעניזַאנַאמ לטימסנבעל יד .טפַאשענּפָא סעינעליוירּפ - ןטקוד

 -םיוא רעטקעריד רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג ןטפעשעגדזייּפש ןוא

 סנַאה :ןבירשעגרעטנוא .ננוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ טכיז

 .ווָאביב

 -רעד גנונעדרַאראפ רעד טָא ןגעוו ךיז טָאה יקסווָאקמור
 ןרעביא טּפעלקעגרעדנַאנרַאפ ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ,טסּנװ

 | .ָאטעג

 גנַאל רעבָא טָאה עיצַאזינָארטעד-יקסוװָאקמור עקיזָאד יד

 -ווָאקמור ןבָאה ןשטייד יד זא ,סיוא טזייוו .ןטלַאהעננָא טשינ

 ,םורא טייצ רעסיוועג א ןיא ל?ייוו ,טסנרע ןעמונענ טמַא סיקס

 .טנעה ענייז ןיא ןגעלענ רעדיוו ןטקודָארּפ ןלייטסיוא סָאד זיא

 -רעַּפ א זיא רעננוה ּוװ טרָאד זא ,ךעלדנעטשראפ זיא סע

 -- ןבעל רעדָא טיוט טיידַאב סָאד ןוא גנוניישרעד עטנענַאמ

 -נעווע רעד טָא וצ ?סילש םעד טָאה סָאװ שטנעמ רעד זיא

 .רעשרעה רעד -- טעטילַאוט

 רעד טלייצרעד ,ָאטעג סָאד ןזָאלראפ סיקסווָאקמור ןגעוו

 טָאה רע ןכלעוו ,ךוב-ינָאט ןייז ןיא יקסנַאנזַאּפ בוקאי .שזניא

 .ָאטעג רעשזדָאל ןיא טריפעג

 "1944 רעבמעטּפעס 4 ,קיטנָאמ ,

 ןדנובראפ ,ןטייהלצנייא עסיוועג טסּוװורעד ךיז ןבָאה רימ

 טָאה ווָאביב .ןיקסווָאקמור ןופ רָאטּפָא ןטרַאװרעד טשינ ןטימ

 רעד טימ ףסוי רעדורב ןייז טרָאּפסנַארט םוצ טקינייאראפ

 ןיטשריפ יד , ןפורעגנָא טָאה רע רעכלעוו ,רעד ---  ,יורפ

 -ָאטעג רעד וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה סעזערּפ רעד ."ענעלעה

 -עד יד ןקיסעלכַאנרַאפ לָאז ןעמ ,עטיב רעד טימ גנוטלַאװרַאפ

 -ענּפָא טָאה ווָאביב .החּפשמ רעטסטנעָאנ ןייז ןופ עיצַאטרַאּפ

 ןעק ,ליו רעה רעד ביוא :;ןבענעגוצ קיטייצכיילג רעבָא ,טגָאז

 ...ןטיילנַאב ייז רע

 ןשינָאריא-בלַאה ,םעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא יקסווָאקמור

 .גַאלשרָאפ

 ,ףיוה-ךַאב םוצ טיילנַאב ךעלנעזרעּפ םיא טָאה ווָאביב

 םיא ןיא טצעזַאב ןוא ןָאנַאװ ןרעדנוזאב א םיא טלייטעגנסיוא

 ןשטנעמ עטסטנעָאנ סעזערּפ םעד ןופ ,ןשטנעמ 20 זיולב

 רָאנ יו רעבָא .טנגעזעג קיצרַאה םיא טימ וליפא ךיז טָאה רע

 -עג ןיא סָאװ טנַאיצילָאּפ רעד טָאה ,טרעקענּפָא ךיז טָאה רע

 ףיוא ךעלניישראוו ,ןענָאגַאװ יד ייב טסניד ףיוא ןענַאטש

 םעד ןיא ןצעזַאב ןעמונעג --- ןווָאביב ןופ גנוזייוונָא רעד

 ןעמוקעגנָא דָארג ןענעז עכלעוו ,עטריטרָאּפעד יד ןָאנַאװ ןבלעז

 ןעוועג ןָאנַאװ ןיא ןענעז ,לכה-ךס ןטצעל ןיא .ףיוה-ןַאב ןפיוא

 זיא ,'טיילכַאפ, טסעפ ןלעטש סע יוװ .ןָאזרעּפ 80 רעביא

 ,טפַאשגנע-דרָאקער ַא ןעוועג טושּפ סע

 ןגעו ךיוא .ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא זיא יקסווָאקמור
 .סעיסרעוו ענעדישראפ ָאד ןענעז םעד



 .417 .רנ גנולאלנטנאקאב

 זימ טאטשנאמציל ןיא רעטסיימרעגריברעּביֹוא ןּופ גארטפיוא ןיא
 ,ןרעװ ןגארטעגרעּביא אמענ םאד
 | ןטראסער יד

 טעברדַא וצ םעילימַאמ ערעייז טילנ ןשסָאלשעג ןעייג

 ּפָא טייג טרָאּפסנַארט רעטש'רע רעד
 ,1944 טסוגיױא וט:3 םעד

 ןלעטשוצ ךיז ןברַאד ךעלגעט

 ןַאזרעבצב 0
 ,אליק20 זיב 15 ןופ םנמסכעה !עמענמימ ןעמ ןעק שזאנאּב

 ;ןראפ טראּפסנארט ןמ-1 ןמימ
 ןּוא 45 עקצינװעגַאל ,עלַארטנעצ:רעדיינש ,1.רנ ּבירטאּב
 טנתאעגוצעגומענעעמנקטעגענצעטאז עק 022 ארעל עצי גט גג

 ,36 עקצינוועגַאל ,יירעדיינש ,2 // 6

 .ןמראסער עקיזאד יד ןיא ןמקיטפעשאב ןּופ רעדילגמימ-עילימאפ יד
 ןדיימּוצסיוא םורא .יוזא ירכב ,טראּפסנארט םעד ןיא ןא ךיז ןסילש
 ,םעילימאפ יד ןסיירעצ םאד

 יז ךאנ ןראפסיורא ןלעװ סאוו ,ןטראסער עקידרעמייוו יד ןנעוו
 ףרעװ טליימעגטימ רעדנוזאּב טעוו ,ייווצ עטנאמרעדנּביֹוא

 יד ןופ ןקאראּב יד ןיא ןלעטשוצ ךיז ןפראד עקידנראפסיורא יד
 -  ףיוהנהאּב רעמסאנעדאר םייּב יוב:רעזייה:ספלעהאּב

 טסגיוא ןט-3 ,ד אטענ סאד טזאלראפ טראפסנארט רעמשרע רעד
 ןיא יעמוק םאוו ,ןענאזרעּפ יד זא .יזא ,ירפ רענייז א 8 ךרעב
 ןפיוא ןעניפענ ךיז ירפ רענייז א 7 םנמסמעּפש ןזומ ,טכארטאּב
 ,לעטש ןּוא טרא ןטנאמרעד

 יקטוָאקמּור םייח .יכדרמ (-ד
 * טשנַאמצִיל  ןייא ןַדַײ יד ןופ רעטסטלע רעד

 ..1944 טסוגיֹוא .2 ;ָאטעג.טַאטְשנַאמציל
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 425 .רנ גנוכַאמטנַאקַאב

 ײר רעקידרעטייוו ןגעװ
 .,ןבירטַאב יד ןגָארטרעּביא ןופ

 :רעמייוו יד ןזאלראפ רעמסיימרענריברעּביױא ןּופ גארטפיוא .ןיא
 :אטעג םאד ןעמאזוצ ובירטאּב עקיד

 1944 טסוגיוא ,9 םעד ,ךאווטימ

 טגקוימאא :ןעיירעדיינש יד
 ןעלנאזוצ ןומ ןטראסער עטנאמרעד יד ןיא עמקיטפעשאכ יד
 ןלעטשוצ ךיז ,רעדילנמימ:עילימאפ ערעייז טימ
 טנטסטעפוע זיב 1944 טסוגיוא .8 םעד ,גאטםניד
 ללא לער לוט ר בעק לבא רעדער ערע טשעט רעד ר עי גיי יי

 .הסיפה רעלאדטנעצ רעד ןיא ,גָאטײּב 12

 .טגרָאזעג טרעוו גנורענרעד ןוא ץַאלּפ רַאפ
 אמענ סאד ןעצנַאזּוצ ןזאלראפ ,1944 טסוניוא ,10 ,ד ,נאטשרענאד
 {ןבירט אב עקידרעמייוו יד

 ,8 טאצג-עבוקאי
 ןוא 44 טאג-עבוקאי
 .16 טאצ-עבוקאי

 ןעלנאזּוצ ןוימ ,ןמראסער עטנאמרעד יד ןיא עמקיטפעשאּב ייִד
 ןלעמשוצ ךיז רעדילנמימ-עילימאפ ערעייז םימ
 טנטטטעפו זיב ,1944 טסוגױא .9 םעד ,ךַאװטיע
 655,460, וי ריווח המן, וע נא טאטע

 =סשיפת רעלארטנעצ רעד ןיא ,גָאטיב 42 -
 יי יי יי יע יי יי יא יא א יי יט יא

 .מנראזעג ,טנאזעג ןביוא יװ ,טרעװ גנורענרעד ןּוא ץאלּפ ראפ
 יקסוואקמּור םייח יכדרמ (--)

 .טַאטשנַאמציל ןיא ןדיי יד ןּופ רעטסטלע רעד .1944 טסוניוא ,7 םעד ,ָאטעג-טַאטשנַאמציל



 ,וכס .רנ גנולאמטנאקאב

 .ָאטעג סָאד ןרענעלקרַאצ ןגעוו
 גנוקריוו רעקידלאּב טימ ןזומ ,עטנכייצאב-ןטנוא יד ןופ םאנסיוא ןטימ ,ןמיבעג-אמעג עלא
 = יי | קידנעטשלומנ

 ,גאטיירפ סנטסטעפש זיב
 ירפ 7 ,044 טסוגױא ,25 םעד

 ,ןרעװ טקינײרענּפא
 ןימרעמ ןטנאמרעַד ןזיב ןזימ ,ןטיּבענ ענעסאלשענפא יד ןיא ןעניוװ םאוו ,ןענאזרעּפ ,עלא יד
 | ןמיּבעג עטקיניירעגּפא יד ןראט ןּוא ןעגנוניוװ ערעַײז ןזאלראפ

 ,ןטערטאב טשינ רעמ
 .םיא םעוו ןפמ ןוא גנונעדראראפ רעקיזאד רעד ןפראוורעטנּוא טשינ ךיז םעװ םע רעוו

 .ירפ רעגײזַא ? ךָאנ 1944 טסּוגיֹוא 25 םעד ,גָאטיירפ
 ןרעוו םעוו ,ןמיבעג ענעסאלשעגפא יד ןיא ופערמ

 -,טפארטשאב טיוט טימ
 ;ךיז טצענערג סָאװ ,חטש רעד טּביילּבראפ ןדיי ראפ טיּבעגיוװ סלאי
 גור זופ .ה ,ד 27 ,רנ זיב 1 ,רנ ןּופ סאג:עקצינוועגאל רעד םיוא:גנעל :טייז-ברעצנ ןיא

 ,עקסראווד-עקצינווענאל .ןור םוצ זיכ עקצינווענאל--רענישזעשזּב
 גור ןּופ ,ה ,ד ,53 .רנ זיִּב 1/3 ,רנ ןּופ םאנ-עקסראווד רעד םיוא:גנעל :טייז-םורד ןיא

 ,רענישיראמ-עקסראווד גור םוצ ויּב עקסראווד:עקצינוועגאל ;
 .גור ןּופ ,ה ,ד ,0 ,רנ זיּב 8 ,רנ ןּופ סאג:רענישיראמ רעד סיוא-גנעל :טייז-חרזמ ןיא

 ,עקסראווד-דענישיראמ גור םוצ זיּב רענישיראמ--רענישזעשזּב !
 .ןענאל גור ןּופ ,ה,ד ,68 זיב 2 ,רנ ןופ סאג:רענישזעשזּב רעד סיוא:גנעל ;שייז-ןופצ ןיא

 ,רענישיראמ--רענישזעשזב גור םוצ זיּב רענישזעשזב--עקצינ
 :טייקלנַאזקרעל:מױא ערעדנּוזַאב ּוצ

 ;ןביילבראפ ןמיּבעג ענעסאלשעגּפא יד ןיא
 ,ןבירמאב עמריראשאק יד 1
 ,ןלאמיּפש יד 2
 / -  ,הסיפת עלארטנעצ יד 63
 ,ןישיראמ ןיא ליימּפא:טסנידסננטעדרא רעמ:4 רעֶד 4

 ,ייצילאפסטאאטש עמייהעג
 ,טָאטשנַאמציל
 1044 טסוגױא .23 הצד
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 טרעקיצ םהרבא

 גַאה
 מאקס

 ...םּבעלענ רימ ױװַא

 ביוה נָא ר ע ד

 עט כיש עג ןופ רענעייל ןראפ
 םראלא רעד ךיז טיירשעצ

 ןיא ָאטעג סָאד , :רעטרעוו עטשרע יד טימ שזדָאל ןברוח ןופ

 ןטשרע םעד ןרָאװעג ןסָאלשענ קידנעטשלופ ןוא לעמרָאפ

 -קעּפסָארטער קידנענעק --- זיא ,ץַאז ןקיזָאד ןיא ,"1940 יַאמ

 -נירַא רעווש טשינ --- עטכישעג ךעלטיּפַאק ערעטעּפש יד וויט

 רעד ןָא ךיז טביוה ָאד טָא ןזַא ,רַאטנעמָאק םעד ןענעיילוצ

 .םוטנדיי רעשזדָאל ןופ ףוס םענופ ביֹוהנֶא רעכעלקריוו

 סע יװ ,טקיטכערַאב ןרעוו ןעק שטייטסיוא רעקיזָאד רעד

 סָאװ סעטַאד ערעדנַא רעטרעדנוה ןרעוו טקיטכערַאב ןענעק

 רעבָא .ןברוח ןשיאעּפָארייא ןצנַאנ םעד טימ ןָאט וצ ןבָאה

 רָאנ ,זדנוא טייג טנייה יז ןענעק רימ יװ עטכישעגנ ןיא טשינ

 דליב סָאד ,ךעלגעמ זיא'ס טייוו יווװ ףיוא ,ןענעכייצרַאפ ןיא

 -טלָאמעד רעד ןיא טצירקעננייא ךיז טָאה סע יװ טימענ ןוא

 טברַאפעג ןייז ךיוא ןיוש סָאד טעוװ יאדוװַא .טרַאװנגעק רעקיד

 ןופ טכַאמעגכרודַא ןבָאה רימ סָאװ ןעננורעדנע עלַא יד טימ

 טעװ -- ןופרעד עשיטנעטיוא סָאד רעבָא ,טנייה זיב טלָאמעד

 עטינעג סָאד .םעלַא ךרוד ןגָאלשכרודַא -- ךיא ביולג ,ךיז

 טעוו ךעלטיּפַאק עקידרעטייו יד ןופ רענעייל םעד ןופ ניוא

 עקידנרעק סָאד ןליישוצסיוא נונענ טנוװַאהַאב ןייז אמתסמ

 לעוּפ ַא יו ןעמוקעג זיא סָאװ גנוברַאפַאב יד ןייטשרַאפ ןוא

 ,דנַאטשּפָא-טייצ ןופ אצוי
 -סיוא רעמ טגנילק תמא רעד ןוא) זיא תמא רעד םערָאװ

 ךרוד זיא ָאטעג סָאד ןסילשּפָא סָאד זַא ,(עיצקיפ יו שילרעט !
 עלַא ץָארט ןרָאװעג ןעמונעגפיוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 ןופ תופידר ךָאנ .ננוזיילרעד לקיטש ַא יוװ --- ןטייקירעווש

 ךָאנ ,89/40 ןופ רעטניו ןרעווש םעד ןוא 1939 טסברַאה

 ןופ רעביפ םעד טכַאמעגכרודא טָאה שזדָאל שידיי יו םעד

 ןזַא ,גנונערָאו ַא יו (ווָאשעשז) עשייר ךָאנ ןדיי ןקישרַאפ

 ךיז טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ,"ןייר-ןעדוי, ןרעוו טעוו שזדָאל

 רעד ןופ ןסַאנ יד רעביא יינש ןוא סעטָאלב ןיא טּפעלשעג

 יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס יו םעדכָאנ ,טולַאב ךָאנ טָאטש

 ,ןײרַא ָאטעג ןיא ךיז ןנָארטרעביא םייב טָאטש ןיא תונירה

 ןיא טשינ רעכיז רעמ ןעוועג טשינ זיא דיי ַא יו םעדכָאנ

 ךָאנ ,םינכש עשידייטשינ ןשיווצ זיוה ןיא טשינ ןוא סָאג

 ;לָאמ ןייא טימ עטוג סָאדלַא ןעמוקעג ןיא םעלַא םעד טָא

 .1940 רָאי ןופ חסּפ רעד ןעוועג זיא שילָאבמיס יו טעמכ

 ןילב טימ טלננירענמורַא ,געט-ננילירפ עמערַאװו עטשרע יד

 םוצ דמערפ ןעוועג טשינ ךיוא ןענעז סָאװ םינכש עשידיי

 סָאװ סָאנ ןיא ןשטייד ןייק ןעוועג טשינ ןוא ,לרוג םענענייא

 טסעג ןופ ןרעיױט עדייב טקיוײארַאב טָאה עכלעװ ,סירב יד
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 ענעסָאלשענּפָא יד --- סָאג יד .רענייב ןכערב ןוא ןגָאלש ןלָאז
 א ,עשימייה ַא ןעועג ןיא -- טלעוו רעקימורַא רעד ןופ
 .עקידבוטמוי א -- קיסעמשינטלעהרַאפ -- ןוא עשיריי

 -וצ ךיז ןיא יַאמ ןטשרע םעד ָאטעג ןופ ןסילשּפָא סָאד

 געט יד .בוט-םוי יאצומ ,חסּפ גח ורסא טימ ןלאפענפיונ

 : עשימייה ןרָאװעג ןענעז ןנרָאז יד ןוא עקינוז ןעוועג ןענעז

 .הסנרּפ ןעמענ ןעמ טעוװ ןענאוונופ ןעז ןוא ךיז ןריטרַאוװקנייא

 -קַארַאכ ערעדנַא ןַא ןרעוו טריטָאנרַאפ ףראד ךָאנ וצרעד

 -ּמִא ןרָאװעג ןענעז סָאװ יד ןופ ?ייט רעסיורג ַא :קיטסירעט

 -ױזַא ,רעניווונייא עשינטע ןעוועג ןענעז ָאטענ ןיא ןסָאלשעג

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה סָאװ (*,רעטולַאבסכייר ענעפורעג

 ןשטנעמ יד טָא רַאפ .טוג וצ טנעקעג טשינ טָאטש יד לָאמנייק

 ,ןדנעטשמוא יד .טרעדנעעג סָאװ ּפַאנק עגַאל יד ךיז טָאה

 ייז ןענעז ,רעירפ יו שרעדנַא ןעוועג ןענעז ייז ליפיוו ףיוא

 -ורעצ יד ןוא רעטניו ןכעלרעדיוש ןכָאנ גלָאפכָאנ ַא ןעוועג

 בלַאה א יו רעמ ןיוש ןטלַאהעגנָא טָאהעג טָאה סָאװ שינרעד

 -עג ןבָאה סָאו ןעגנורעדנע ןעוועג רעבירעד ןענעז ייז .רָאי

 ןקידהמחלמרַאפ םוצ טעמכ ,ןטריזילַאמרָאנ קירוצ ַא וצ טריפ

 ןקידהמחלמראפ םוצ ןצנַאג ןיא טשינ וליפַא ביוא ,רעגייטש

 ערעדנַא יו טשינ המחלמ ךָאד זיא ףוס ?כ ףוס ,ונ ;רעגייטש

 רעכעלרעסיוא רעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ ןיא ןעמ יבא .ןטייצ

 .טוג ןעוועג ןיוש זיא -- העש רעד רַאפ ארומ

 עשידיי יד .ןיירַא רענַאל ןיא ןייג ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס

 טכַאמעג ןוא טכַאלעג טָאה 1940 יַאֹמ ןיא ָאטעג ןופ סַאג

 רעביא ןליפַא ןוא עיצַאוטיס רעד רעביא ,ךיז רעביא ,ןציוו

 .ָאטעג ןופ ?שומ םעד ,םייח יקסווָאקמור

 יד .טעטילַאעריָאטעג עטשרע יד ןעוװעג זיא סָאד טָא

 : טגלָאפעגכָאנ ךיג טָאה טעטילַאער עטייווצ

 טָאה רעסַאו ןוא טריזילַאנַאק ןעוועג טשינ זיא טולַאב

 -וצ ןבָאה סָאװ ,(ןּפמולּפ) סעּפמָאּפ-ףיוה ןופ ןניוצעג טולַאב

 -ךרע עטשרעכביוא יד וצ טנעָאנ ץנַאג ןופ רעסַאו טלעטשענ

 -יורג ַא ןיא טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי-טשינ יד תויה .ןטכיש

 -ַאב יד ןופ טייקנייר עלַאמינימ יד טקיסעלכַאנרַאפ סָאמ רעס

 ןשיפיצעּפס בילוצ ייס ,םישדח-רעטניוו יד ןיא ןטעזָאלק רעטול

 ךיז ןעיצסיורא ןטימ ןעמונראפ ןייז בילוצ ייס ,םזיטימעסיטנַא

 -נײרַא יינש ןופ ןיינעצ סָאד ןוא ננילירפ רעד טָאה ,ָאטעג ןופ

 רעד .סעּפמָאּפ-רעסַאו יד ןיא ןטייהקנַארק ךס ַא ןשַאװעג

 יד : ךינ ןעוועג זיא'ר יו ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא טַאטלוזער

 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה הפינמ-עירעטנעזיד

 -עגנָא טָאה טַארַאּפַא רעוויטַארטסינימדַא סיקסווָאקמור

 תויה .טירט ערעכיז רעבָא עמַאזגנַאל טימ ןרינָאיצקנופ ןכיוה

 רעביא רעקיטלעוועג רעד ןעוועגנ זיא ןדיי יד ןופ רעטסטלע רעד

 סעיצוטיטסניא ןפַאש וצ גונעג ןעוועג סולשַאב ןייז זיא ,םעִלַא

 ירד ןופ ענייא .ָאטעג ןיא רדס ?קיטש ַא ןעגנערב ןלָאז סָאװ

 םעד ןעמונעגמורַא ןבָאה סָאװ סעיצוטיטסניא עטשרע רָאג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטײד עשילױפ יד יװ םעד ךָאנ (*

 סלַא ןבעגעגנָא ןעײמרַא סרעלטיה ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ

 יד טא ןשטײדיסקלָאּפ סלַא רָאטעג טגכײצַאב ןענעז ,ןשטייד

 רעד זיא ,ןשטיײדיסכײר סלַא דנַאלשטײד'טלא ןופ רעניױטנײא

 ןיא לַאטרַאװק ָאטעג ןפ רענױטנײא עטלַא יד רַאּפ ןעמָאנ

 סנײר :רעגײטש ןבלעז ןופ ןעמָאווצ ַא יװ ןרָאװעג טולַאב

 .רעטולַאב

 -ימָאק-קָאלב ןוא ד-זיוה ןופ ןפַאש סָאד ןעוועג זיא ללכ ןצנַאנ
 ןופ עיצַארטסינער יד ןוא ,ָאטעג ןצנַאג םעד רעביא ,ןטעט
 ,רעניווװנייא-ָאטעג עלַא

 ןבָאה טייצ-רעטניוו רעד ןיא ךָאנ ,רעירפ םישדח ןיוש
 סיקסווָאקמור ןֹופ ןעמָארקדיײיּפש ןרינָאיצקנופ ןביוהעגנָא
 ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז ןעמָארקדייּפש עקיזָאד יד .הליהק

 -נָא עמאס םייב .ןויטַארעּפָאָאק ןעמָאנ ןרעטנוא ןיירַא ָאטעג
 עֶלעיִציִפָא יד ןעוועג ןוויטַארעּפָאָאק יד ןענעז ָאטעג ןופ ביוה
 טייז ייב טייז טרינָאיצקנופ רעבָא ןבָאה ייז ,ןטפעשענדזייּפש

 ןענעז ןעיירעקעב יד .ָאטעג ןיא ןטפעשעג עטַאוירּפ יד טימ

 רעייז רעבָא ,טנעה עטַאוירּפ ןיא ןצנַאג ןיא ןעוועג ?ייוורעד

 "ןייז; ךרוד .ה.ד ,סעזערּפ ןכרוד ןעמוקעג זיא לייטוצ-לעמ

 -נעמ יירעקעב ַא ןטלַאהפיוא זיא םורַא ױזַא .?ײטּפָאלעטשוצ

 -רַאפ עטשרע יד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ רָאנ ןעווענ ךעל

 ,עיצַארטסינימדַא-ָאטענ רעד ןופ רעטלַאװ

 -סילשסיוא טעמכ ןעוועג ןענעז רעטלַאוװרַאפ עטשרע יד

 -טסינימרַא-זיוה ,ייצילָאּפ .עטלעטשעגנָא ויטַארטסינימדַא ךעל

 ןלָאטיּפש ,(ןדיי רַאפ סעיינ ַא) עשידיי רעטכעוודזיוה ,ןרָאטַאר

 טימ ןבָאנסיוא ןופ עיצַארטסינימדַא ןַא ןעוועג זיא'ס .וו.ַא.א

 עטמַאאב-עיצַארטסינימדַא יד ןענעז ,בנא .ןטפנוקנייא עּפַאנק

 ַא טנידרַאפ ןבָאה סָאװ תוחּפשמ עקיצנייא יד טעמכ ןעוועג

 .ןכיורבעג עכעלגעטינַאט יד רַאפ טלאהעגנ "ןלַאמרָאנ,

 ךיוא טצונַאב ךָאנ ךיז יקסווָאקמור טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןיא שיילפ ןופ גנולייטראפ רעד רַאפ סעקטַאי עטַאוירּפ טימ

 טלעטשעננייא ןעוועג טשינ ךָאנ ןענעז סעיצַאר ןייק .ָאטעג

 ןוא טלָאװעג ןבָאה סָאװ יד רַאפ יירפ ןעוועג זיא שיילפ ןוא

 רעד תויה רעבָא .שיילפ-דרעפ ןפיוק וצ ףיוא טלעג טַאהעג

 ןהעש ןײטשּפָא ןשטנעמ ןגעלפ ,רעלוגערמוא ןעוועג זיא ריפוצ

 ןעוועג זיא רעפיוק-שיילפ לָאצ יד .רעבלעווענ-שיילפ יד רַאפ

 טָאה ,טנָאמרעד יו ןוא .עטצענערגַאב ַא רעמוז ןטשרע ןיא

 רעד טנעלפ ,ןיילַא ךיז רעביא טלציוועג ךָאנ ךיז ָאטעג סָאד

 -קעװַא ןיוש ךיז ריא טָאה סָאװ , :ןייז ןעייר-שיילפ יד ראפ ץיוו

 ןכַאמ וצ ךָאנ טָאה לדרעפ סָאד ?עקיעלָאק רעד ןיא טלעטשענ

 ."ךעלסרוק רָאּפ ַא

 לביצ ןוא ָאטענ ןיא ןעוועג טשינ טעמכ ןענעז לפַאטרַאק
 -ניירַא טשינ ןוויכב שטייד רעד טָאה -- ןנָאז ןעמ טגעלפ ---

 ןוא עשַאק ןעוועג זיא רַאפרעד רעבָא .ָאטענ ןיא טזָאלעג

 "מור ןופ ןלייטוצ עטשרע יד ןיא .רעמכָאנ ןוא בורל ןּפיױרג

 ָאד .עשַאק ךיוא ןסָאלשעגנייא ןעוועג זיא סעיצַאר סיקסווָאק

 יו רעמ זיב ןיירּפ ןלעיציפָא ןטימ טרירוקנָאק סָאנ יד טָאה

 ןעועג געט ענעי ןיא ןיא ץַאלּפ סרעציליּפ הנוי .טפלעה ַא
 הסנרּפ טכוזעג ןבָאה ןדיי וו ןטקנוּפ עיירפ יד ןופ רענייא

 .ןרעדנַא םייב רענייא

 רעד .ָאטענ ןיא ןכָאװ עטשרע יד ןעוועג ןענעז סָאד טָא

 .טלַא יר ןעװעגנ ןיא גרָאז יד ןוא ןטָארטענּפָא זיא רחּפ

 ענַאל יד זיא ךינ רעבָא ."עַּפַאּפ, ןוא טנוזעג :גרָאז עשימייה

 .טסנרע רעייז ןרָאװעג

 ןסָאלשענּפָא ,טלעג ןָא ןוא טעברַא ןָא ןשטנעמ לָאצ יד

 יכדרמ --- רעבעניהסנרּפ ןייא ףיוא רעקוקסיוא ןוא ָאטעג ןיא

 זיא ןוא נָאט ןדעי טימ ןסקָאװענ זיא --- יקסווָאקמור םייח

 -נעטש טשינ ןבָאה סָאװ תוחוכ ךרוד טריזינַאגרָא ךיג ןרָאװעג

 ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ יד .ללכ ןופ הבוט יד טניימעג קיד

 טשינ זיא'ס ןוא רערעדנַא רעד ףיוא ענייא דשח טימ טקוקענ
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 רעמ טַאהעג ןבָאה ןעײטרַאּפ עסיוועג זַא ,דוס ןייק ןעוועג

 טשינ רענייק טָאה רעטעּפש) רעקידטלַָאמעד רעד ןיא העּפשה

 עיצַארטסינימדַא (יקסווָאקמור רעסיוא ,העד ןייק רעמ טאהעג
 -קע ןבָאה ייז ?ליפיוו ףיוא ,ןלַאװק-הסנרּפ ןלייטרַאפ ןיא ןוא

 | ,טריטסיז

 עגַאל יד ןיא ןכָאװ ןעצ עטשרע יד ןופ ףױלרַאּפ ןיא

 ןוא סעיצַארטסנַאמעד רַאפ טסנרע גונעג ןרָאװעג ָאטענ ןיא

 -ָאטעג יד ןוא עזָאלסטעברַא עקירעגנוה ןשיווצ ןסיוטשנעמַאזוצ

 -ָאל רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז סעיצַארטסנָאמעד יד .ייצילַאּפ

 -ַאכ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה ייז ןעוו ."ןכיק ןוא טיורב , ןופ גנוז

 עשטייד יד ךיז טָאה ,גנונעדרָא-ָאטעג יד ןעָארדַאב ןופ רעטקַאר

 טימ סָאטױא-טסַאל עכעלטע ןקישניירַא טימ ןפורעגּפָא טכַאמ

 ןסָאש-ןרעװלָאװער עכעלטע .ןיירַא ָאטעג ןיא ייצילַאּפ עשטייד

 יד ןליטשוצנייא גונעג ןעוועג ןענעז עטעדנּוװרַאפ ריפ ןוא

 עשטייד יד טגנַאלרַאפ טָאה יקסווָאקמור יצ .סעיצַארטסנָאמעד

 ,הרבס ַא ןַארַאפ רעבָא ,טנַאקַאב טשינ זיא ץנעוורעטניא

 .ָאי זַא
 עגַאל יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סעיצַארטסנָאמעד יד ךָאנ

 .ןטלַאהנֶא ןענעק טשינ גנאל טעװ ,זיא יז יװ ױזַא

 רעטנַאקַאבמוא ןַא טָאה רעירפ ןכָאװ עקינייא טימ ןיוש

 ענייפ ַא טַאהעג טארייב סיקסווָאקמור ןופ טסימָאנָאקע רעטונ

 ,טעשזדוב-ָאטעג םעד זייוולייט שטָאכ ןקעד וצ ףיוא האצמה

 זיא טלעג סָאד ןעװ וליּפַא ,טלעג טַָאהעג טָאה ָאטעג סָאד

 ַא טַאהעג טָאה הליהק יד .םידיחי ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 רעד רַאפ וליִפַא ןלָאצַאב טנעקענ טשינ ןוא עסַאק עקידייל

 ןופ האצמה .יד .רעניווונייא עריא ןופ זייּפש רעכעלגעט-גָאט

 ךיז טניפעג סָאװ טלעג סָאד ןשיוט :ןעוועג זיא טסימָאנָאקע

 יד .טלעגיָאטעג רעדָא סעיצנַאטיװק-ָאטעג ףיוא ָאטעג ןיא

 ,יֹוזַא .ןעגנוקריוסיוא ךס ַא טָאהעג טָאה האצמה עקיזָאד

 -וצ ןייא רָאנ טַאהעג טָאה ָאטעג סָאד תויה .טלענ-ָאטעג רָאנ

 -ןצכרודַא ןעװעג רעווש טשינ זיא ,טנַאיװָארּפ ןופ רעלעטש

 -ָאטעג סיקסווָאקמור ךרוד עקַאט ,שיוטסיוא-טלענ םעד ןריפ

 םעד ןיא ?פייוצ ַא טַָאהענ ןבָאה סָאװו עקיצנייא יד .קנַאב

 טריקיזיר ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג ןענעז שיוטסיוא-טלעג

 ,המא .טָאטש רעד ןזפ תודוחס ָאטעג ןיא ןעלגומשוצניירַא

 -- ןבעל ןטימ ןוא טלעג ןטימ טריקיזיר טָאה רעלגומש רעד

 -ייד יד ןשיוט ןטימ .ןעגנַאגעגנָא ךָאד זיא ?דנַאה רעד רעבָא

 טעמב לגומש רעד ךיז טָאה "סעקמור , ףיוא ןקרַאמ עשט

 .ןצנַאנ ןיא טלעטשענּפָא

 -ערּפ רעד ,ריבג ַא ןרָאװעג םורַא יוזַא זיא יקסווָאקמור

 טלעג גונעג טאהעג טָאה סָאװ ,עסאק-הליהק עכייר ַא ןופ סעז

 .םישדח רֶאֹּפ עטשרע יד רַאפ ָאטעג טרינָאיצַאר ַא ןריסנַאניפ וצ

 ןפיוא עימָאנָאקע ןַא ןריפ טנעקעג טציא ךיז טָאה ךעלרעניא

 יד סָאװ ,שיוט-טלעג רעקיזָאד רעד (=.ןקרַאמ-ָאטעג ןֹופ ךמס

 ןוויטַארעּפָאָאק עלעמרָאפ יד יו םיבצק ,ןעיירעקעב עטַאווירּפ
 טָאה ,ןָא גָאט םענעבענעג ַא ןופ ןעגנַאלרַאפ טזומעג ןבָאה

 -ַארטסנַאמעד-רעגנוה יד ןליטשנייא ןיקסווָאקמור טביולרעד

 -נעּפ ןרָאװעג זיא ָאטעג סָאד ;ןפוא ןשיטקַארּפ ַא ףיוא סעיצ

 טָאה רעזָאלסטעברַא רעדעי .לָאמַאטימ עֶלַא טעמכ ,טרינָאיס

 עסַאק טָאטש רעשטיײד רעד ןופ האולה ַא ךָאנ ןצרעד (5

 'סנוקוצ ןופ רַגבלַאצקירוצ ,קרַאמ ןָאילימ ײװצ ןופ דױה ןיא

 .םעברַא רעקיט

 .שרוח ַא קרַאמ 9 ןופ עיסנעּפ א ףיוא טכער סָאד ןעמוקַאב

 רעבָא ,ןשינערָאװַאב ךס ַא טַאהענ טָאה עיסנעּפ עקיזָאד יד

 -רַאפ טשינ ךָאנ זיא ץלַא זַא ,עיזוליא ןַא ןפַאשענ ךיג טָאה יז

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא טָאה עיסנעּפ יד ןלייטוצ סָאד .ןריול

 יד ןופ תוחומ יד ןיא הלשממ סיקסווָאקמור טקיטעטשַאב

 ךרד רעד יו ץרא ךרד ַאזַא ךָאנ ָאטשינ .רעניווװנײא-ָאטענ

 סָאװ רעבעג אזא ךָאנ וצרעד ,רעבענ-הסנרּפ ַא ראפ ץרא

 ,סעיסנעּפ טלייט

 רעטניוו רעטשרע רעד

 1940 רעמוז .ה.ד ,ָאטעג ןיא רעמוז רעטשרע רעד זיב

 רקיע רעד ןעוועג ָאטעג ןיא ןעמעלבָארּפ יד ןענעז ,קעװַא זיא

 טנוזעג :סעיצקעריד ייווצ ןיא ,טנַאמרעד ןיוש יוװ ,טעטכירעג

 קיטרַאנגייא זיא שטייד ןרַאפ דחּפ רעשיזיפ רעד ."עּפַאּפ , ןוא

 .םישדח-המחלמ עטשרע יד ןיא יוװ רעכַאוװש ןרָאװעג

 םישדח עטשרע יד ןיא ןזַא ,תמא ןעוועג עקַאט זיא'ס

 יד ןיא ןסָאלשענּפָא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןדיי ןענעז ָאטעג ןיא !

 ןרָאװעג טנכעררַאפ זיא סָאד רעבָא ,טכַאנרַאפ 8 ןופ רעזייה

 טימרעד טנעקעג טָאה ןעמ ;סעטַאל ןגָארט ןופ ץעזענ סָאד יו

 רעמ ךס ַא ןעוועג זיא עירעטנעזיד ןופ הפינמ יד .ןטלַאהסיוא

 לטרעפ-יירד יו רעמ ןעוועג ןענעז תונברק עריא רעבָא ,טסנרע

 ןיא רעירפ טבעלענ ןבָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ

 .ָאטענ ןיא ןענופענ ךיז ןבָאה ייז יו ןשינעטלעהרַאפ ערעסעב

 סָאװ ,רענניזףיוה סעּפורג ייוצ יד ןופ ענייא עקַאט טָאה

 :ןעגנוזעג ָאטענ ןיא טרילָארטסַאנ רעמוז ןטשרע ןיא ןבָאה

 עירעפ רעד ןיא רעמוז ןרָאיארַאפ

 ןייסאב ןיא עווָאינשיװ ןיא

 עירעטנעזיד יד ךיא בָאה טנייה

 ... ןייג טרָאד נָאט ןיא לָאמ ןצפופ ַא זומ'כ

 הרצ א זדנוא וצ ןיא'ס יוא ,גָאלק ַא זיא'ס יוא

 יירשעג ןייק טשינ טפלעה סע ,גָאלק ַא זיא'ס יוא

 הרּפכ יד ןענעז רעשזדָאל רימ רָאנ

 טָאבעג ַאזַא טנייה זיא'ס

 ...סָאיריא ןא טנייה טביילב דעטסגזלק דעד

 ןביֹוהעננָא טייצ רענעי וצ טָאה סָאו עיצקעטָארּפ ןנעוו

 :ןרעפ אזַא טאהעג דיל עבלעז סָאד טָאה ,ןניוא יד ןסיירפיוא

 למעל ענוק רעטעפ ַא בָאה ךיא;
 ,שזַארטס יד ַאב קינווָארעיק א זיא רע

 למעק א'ו טקנוּפ ךיז טריר רע

 ,שַאלפ ַא טימ רע טשעל רעייפ ַא

 ןגילק ַא ךיא ןעק טנַאדנעמָאק ַא

 טעװעג א ןיא ךייא טימ ייג ךיא

 ןגילפ טימ רָאנ רע ןעק ןריפנָא

 .טעבַאפלַאנא רע זיא וצרעד

 ןכַאמ טנעקעג ןבָאה סעּפורג-רעגניז ייווצ זַא ,טקַאפ רעד

 תודע טגָאז ,טײקמערָא-ָאטעג ןיא הסנרּפ עזייוולייט שטָאכ

 -גָארטרעד ןעוועג ךָאנ ןענעז ןשינעטלעהרַאפ יד ןזא ,ףיורעד

 .ערַאב

 -םיוא ?ָאלָאפ , ןבעגענ ןבָאה סָאװ ,רעגניז ךיוא ןעוועג

 ,עלעדיי םורפ ןיילק א .טלַאהניא "ןשילַארָאמ , טימ ןטירט

 הבושת-לעב א ןרָאװעג המחלמ רעד רַאפ זיא רעדורב סנעמעוו
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 -ייפ קנעדעג ךיא) ןיבר רעצינשזַאק ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 ףיוה ןופ ןייֵלַא רענייא ןעגנַאנעג זיא (ןעמָאנ ןייז טשינ רעד
 -קעװַא ךיז טנעלפ רע .?קנעב א ךיז טימ קידנגָארט ,ףיוה וצ
 :ןעגניז ןוא ?קנעב ןפיוא ןלעטש

 ,רעניזדַאר ַאשטַארב יד ,םיריבנ עכייר יד;
 טנייה ךָאנ טסע ןעמ ןוא ןטנַאילירב יד ןשיוט ייז

 ,רעניה
 ריט רעד ייב ןָא ןַאמערָא ןַא טּפַאלק רעמָאט רָאנ

 ? ריא טליוו סָאװ :זָאנ יד סױרַא תרשמ'ס טקעטש

 ,סױרַא םיא ןעמ טיג טיורב ?קיטש טרַאדרַאפ ַא

 סָאד ןעמ טגָאז ןקור רעניה יד טייג ןעמ ןעוו רעבָא

 ,סיוא טשינ

 ןקערש ךיז ייז ןעוט ערה ןיע ןַא רַאפ

 ".ןקעדרַאפ ץלַא ןעמ טוט רעשימייה ַא טּפַאלק סע זַא

 תודע טגָאז רעלוּפָאּפ ןעוועגנ ןענעז רעדיל יד טייוו יו

 1044 טסוניוא ןיא ָאטענ ןופ ףוס םוצ זיב זַא ,טקַאפ רעד

 "סלמעל ענוק , ןסייהעג ָאטעג ןיא רעשעלרעייפ יד ןבָאה

 .ןשטנעמ

 -ַאב ןוא ןעגניז-ףיוה ןופ טבעלעג ןבָאה סָאוװ יד ןשיווצ

 ןיא טליּפשעג טָאה סָאו רעלדיפ א ןעוועג ךיוא זיא ,ןטיילג

 .29 רעוװוָאקירטעיּפ ףיוא עינרַאיװַאק רעד

 טָאה סָאװ סוסקול ַא יו ןעוועג זיא ץלַא סָאד רעבָא

 סָאװ רענַאלש רעטצעל רעד .ןטלַאהנָא טנעקעג טשינ גנַאל

 ןעוועג זיא ,רענגַאלש ַא סלַא ָאטעג םוצ טרילעּפַא ךָאנ טָאה

 -מור  וויטָאמ ןטנַאקַאב םעד ןופ רבחמ רעד) ס"עלעקנַאי ,

 טָאה סָאװ ,ןקרַאמ רעדפ (..."ןעיילק זדנוא טינ ,םייח יקסווָאק

 -נגונעג-טשינ יד ;ןטקעּפסַא עטנַאסערעטניא ייווצ טלניּפשענּפָא

 "ערעּפש, רעד ברע ָאטעג ןיא ןשינעעשעג עטצעל יד

 ענעפרָאװעגסױרַא ,לַאפּפָא-לּפָאטרַאק דרע רעד ןופ סיוא ןבָארג רעניױװניײאיָאטעג עקירעגנוה

 .ןכיק יד ןופ

 ןיא סָאװ עיצאוטיס עיינ ַא ךיוא ןוא עיסנעּפ רעד ןופ םייק
 ,ןטלעק עטשרע יד ןופ ביֹוהְנֶא ןטימ ַאטעג ןיא ןענַאטשטנַא
 טגניז טָא .ןטױלּפ ענרעצליה יד ןעמענעצ סָאד ,ךעלמענ
 : עלעקנַאי

 ,ןטנַאילירב יו רערעייט ,הרוחס ַא טנייה זיא ץלָאח,
 ענעזעוועג רעטעלּפ יד ּפָארַא טנייה ןסייר'ס

 .. .ןטנַאקירבַאּפ
 ןבעל וצ רעווש ךָאד ןזיא ,ןקרַאמ רעניינ יד טימ
 ךָאו ַא לָאמ ייווצ ןקרַאמ רעניינ יד טכיורבעג טָאה'מ

 .ןבענ וצ
 ןגיוא יד טימ ןעמ טצָאלג עשזַאג יד טעז ןעמ זיב
 ןעמ טרעוו רענערט-ןטסָאּפ םעד טעז ןעמ זיב

 ,ןניוצעגוצ
 ןימ אזא ןיא סע זַא ,ןדיי ןעוט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ

 נָאלק
 ,גָאט ןדעי ןעמ זומ ןסע ןדיי ןעוט ןעמ לָאז סָאװ

 ,ךַאזיָאטעג ןייק ןופ ןסיוו טשינ ליוו ןגָאמ רעד זַא
 רעייז ןסע וצ טגנַאלרַאפ רע ןוא טיירש רע רָאנ

 ,"ךפ א

 פסיב עטצעל סָאד ךיוא קעװַא ָאטעג ןופ זיא רעמוז ןטימ

 סע לָאז רעמ ןא ,יוזא קעווא .סלַאמרָאנ סעּפע ןופ ןעזסיוא

 ןענעז געט עקיטסברַאה יד .ןעמוקקירוצ טשינ ָאטעג ןיא ןיוש

 טייקבירט עשיליױוּפ יד ןוא רעטלַאק ןוא רענעלק ןרָאװעג ךינ

 רעּפרעק רעד .ָאטענ סָאר טקעדעגוצ טָאה שינרעטצניפ ןוא

 טָאה ,סטעפ ןָא ןטלַאהסיוא טנעקעג רעמוז ןצנַאנ א טָאה סָאװ

 עטעפ רעדָא ,עדייב יד ןופ סנייא ןענָאמ ןביוהעגנָא טציא

 ןטיײצלָאמ רעדָא ,טאהעג טשינ טָאה ָאטעג סָאד סָאװ ,זייּפש

 ךָאנ זיא רעבמעווָאנ ביֹוהנֶא זיב .גָאט א לָאמ יירד עטכָאקעג

 ןיא זייּפש ןפיוק וצ טלענ רַאפ ןעוועג ךעלנעמ

 ןענעז ןלייטוצ ?טימסנבעל יד .קרַאמ ןעיירפ

 רעד ןופ לייט ַא יו רעסערג ןעוועג ץלַא ךָאנ

 ןבילרעד טנעקענ ךיז טָאה גנורעקלעפַאב

 -ענ זיא ךורברעביא רעד רעבָא ,ןֿפיוקוצסיוא

 טָאה םישדח רעמוז יד ןיא תעב ,ךינ ןעמוק

 -עּפָאָאק יד ןיא יירפ עשַאק ןפיוק טנעקעג ןעמ

 ןפיוא ןוא אליק א נינעפ 24 רַאפ ןוויטַאר

 ןיא זיא ,ָאליק ַא נינעפ 20--18 רַאפ קרַאמ

 ןיא ףױקרַאפ-עשַאק רעד נעט 28--2 ןופ ךשמ

 ןוא ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןוויטַארעּפָאָאק יד

 -עג גנורּפש ַא זירּפ רעד טָאה סָאג רעד ןיא

 .ָאליק א קרַאמ ןבלַאה ַא טימ 2 זיב ןָאט

 ןעוועג ןענעז רעגניז-ףיוה יד :שילָאבמיס

 ןיא .ןעגנורעדנע יד ןופ רעטעמַארַאב רעד

 ןטצעל םעד ןעזענ ךיא בָאה 1941 רַאונַאי

 -נוזעג טָאה סָאװ עּפורג רעד ןופ רענניז-ףיוה

 -נַאגעלע רעד .עירעטנעזיד ןגעו דיל סָאד ןעג

 -- םישדח-רעמוז יד ןופ קישטנַאמרעגנוי רעט

 זיא -- ןטייצ ערעסעב ןופ גנַאלקּפָא ןַא יוװ

 ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןלָאװשעג ןעוועג דניצַא

 -עג רע ןיא ,עקרַאנירַאמ רענעסירעצ ַא ןיא

 ,עשיװַאז ןוא רענַאקשיצנַארּפ גָאר ןיא ןענַאטש

 טָאה סָאװ בלעוועג-זייּפש ַא ןופ ריט רעד ייב

 טַאהעג ןבָאה סָאװ יד רַאפ טרינָאיצקנופ ךָאנ
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 ַא טימ יו ץראה טימ רעמ ןעגנוזעג טָאה רע .טלעג גונעג

 : ריל קיד'המחלמראפ טלַא ןַא ,עמיטש

 ,תונמחר בָאה ןוא ץרַאה א בָאה

 ..טיונ א ןיא זיא רע ןעוו רבח ןייד ףלעה

 {טיונ א ןיא ןיוש ןעוועג טשינ טלָאמער זיא רעוו רעבָא

 קפס ןייק ןיא'ס .טקוקעגמוא םיא ףיוא עקינייוו ךיז ןכָאה'ס

 .ןטלַאהעגסיױוא טשינ גנַאל טָאה רע זא ,טשינ

 ךיז טָאה הפגמ א יו .ריחי ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 םישדח-טסברַאה עטשרע יד ןיא עיטַאּפא-סנבעל א טיײרּפשרַאֿפ

 ןרָאי עלעטימ ןופ ןשטנעמ .רעטניו ןטשרע םעד ךרוד ןוא

 .ןייטשוצפיוא טשינ רעמ -- ןיירא טעב ןיא ןגייל ךיז ןגעלפ

 טשינ טָאה טיוט רעד ןוא טיוט ןפיוא טראוװעג שממ ןבָאה ייז

 .ןטרַאװ גנַאל ךיז ףיוא טזָאלעג

 -סיוא ןטנענַאמרעּפ םעד ןעמוקַאב ָאטעג סָאד טָאה טציא
 ריפ עּפַאנק ךָאנ ןגָארט טפרַאדעג טָאה סע סָאװ םינּפ סָאד .ןעז

 טלָאװ טיוט ןופ טייקיורנ ןוא טלעק רעד ןיא יוװ ךיילג ,רָאי

 .ָאטעג ןיא ןבעל ןופ םרָאפ רעד ןופ ?גיז רעד ןגעלעג ןעוועג

 טײקלַאמרָאנ ענעי .טײקלַאמרָאנ א טלעטשעגנייא ךיז טָאה'פ

 ,טייקדליוו רעכעלריטַאנ רעד ןיא תויח ייב טלַא-רוא זיא סָאװ

 -נָאט רעד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןא ןענעז טיוט ןוא טיונ ּווִי

 .לרונ ןופ טַאטקיד ןטיול ,טייקכעלנעט

 -עגנָא ןזעוו-לוש ס'יקסווָאקמור טָאה 1940 רעבָאטקָא ןיא

 טנעקעג טשינ רענייק טלָאמעד טָאה'ס .ןרינָאיצקנופ ןביוה

 סָאד .רָאי ןייא ןיולב ןטלַאהנָא טעוװו סָאד זא ,ןעזסיוארָאפ

 טלייטעצ ןיא 24 רענַאקשיצנַארפ ףיוא "זיוה ןטיוװַאירַאפ ,

 .עלוש א -- בוטש רעדעי ,ןלוש עכעלטע ןיא  ןרָאװעג

 -לָאמ רעמערַאװ רעד ןעוועג זיא עלוש רעד ןופ עיצקַארטַא יד

 .ךעלגעט ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא סָאװ טייצ

 ָאטעג ןופ דוסי רעד ,ןטַאטשרַאװ-סשעברַא עטשרע יד

 "ןסיורד  ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ,יקסווָאקמור םייח יכדרמ טיול

 -רַאװ יד ןיא טעברא ןעמוקַאב וצ ידכ רעבָא .ןעגנולעטשַאב

 ןענישַאמ ערעייז ןעננערב טזומעג רעטעברא יד ןבָאה ןטַאטש

 .םייה רעד ןופ

 סָאד ןרָאװעג טלעטשעגנייא ךיוא ןיא טייצ רענעי ןיא

 טשינ ךָאנ זיא'ס שטָאכ .3 .רנ אקצעיווארק ףיוא זיוה-רוטלוק

 ןיוש ןיא ,ןינב ןקיזָאד ןופ ךיז ןטלַאטשעג סָאד רָאלק ןעוועג

 לייוורעד רעבָא ,גנומענרעטנוא ןא טרָאד ןוא ָאד ןעמוקעגרַאפ

 יד ,ןטרעצנַאק-קיזומ ךעלסילשסיוא ןעוועג ךָאנ ץלַא סע זיא

 רעד ןיא ןגעלעג לייורעד ןענעז סעיװער-ָאטעג עטנַאקַאב

 .טפנוקוצ

 ;טפנוקנייא הסנרּפ עיינ א ןעמוקַאב ךיוא טָאה ָאטעג סָאד

 -עּפש .רעטעברַא עשידיי טכוזעג ןבָאה סָאװ סעמריפ עשטייד

 רעד ןופ טקעריד ןעמוקַאב רעטעברא עקיזָאד יד ייז ןבָאה רעט

 עבלעז יד ןבָאה 1940 רֶאי ןיא רעבָא .עיזיוויד-ּפעק ןטיוט-.ס.ס

 -וצ רעד .טעברא עשידיי ראפ ןלָאצַאב טזומעג ךָאנ סעמריפ

 טָאה סָאװ שטנעמ רעד -- ןעוועג זיא שזדָאל ןופ רעלעטש

 עגנוי רעטנזיוט .יקסווָאקמור .ח .ס -- ץלא טלעטשעגוצ

 ,ָאטעג ןרעסיוא טעברא ףיוא ןבירשראפ ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 -רעטנוא עשיניצידעמ א טיול רָאנ ןעמ טָאה ןעמונעננָא רעבָא

 לָאמ ןייא ,רעבָא .טכיורבעג טָאה ןעמ ןעוו --- ןוא גנוכוז

 .ןעיירדוצסיורא ךיז ןעוועג ךעלגעמ טשינ רעמ זיא ןבירשראפ

 ןעמוקַאב ןבָאה טעברא וצ עטקישעגסיורא יד ןופ תוחּפשמ יד

 זא ,ךעלדנעטשראפ .שדוח א קרַאמ-ָאטעג 48 ןופ טלַאהעג א

 רעבָא .עיסנעּפ-ָאטעג רעד ןופ טנכערענּפָארא ןרָאװעג זיא סָאד

 טָאה סָאו הסנכה א בוטש ןייא ןיא יו רעמ ןיא ןעוועג זיא'ס

 .ןעזעננָא ךיז

 ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ זיא ,ָאטעג ןיא רעטניוו רעטשרע רעד

 ןעוועג ,ןשינעטלעהראפ עלַאמרָאנ ןיא טבעל סָאװ שטנעמ א

 -יורג ןטשרע םעד טכַאמענ טָאה טיוט רעד ,רעטסשיגַארט רעד

 תויה ןוא גנורעקלעפַאב ָאטענ רעד ןשיווצ ביײלקּפָא ןעמאז

 ןעועג טשינ ךָאנ ןענעז "רענַאיאטענ 3 לייט רעטסערג רעד

 -רַאד רעד טיול ןעוועג טייקכעלבערטש יד זיא ,טעװעטרַאהרַאפ

 טסטעג ןיא ןעײג ןדײ



 וו שודָאל שידיי

 ןטשרע םוצ) עטסקרַאטש יד ןופ רעיודסיוא ןופ עירָאעטזיװ
 עמאזיורג א (טניווועגוצ וצרעד ךיז ןעמ םָאה ךָאנרעד ,לָאמ
 .גנורעקלעפַאב רעד וצ ץרָאּפָארּפ ןיא

 -עג וצרעד קינייו טשינ טָאה טפַאשטריוו סיקסווָאקמור
 ,ךיז טָאה עטיווס רעוויטַארטסינימדַא רעצנַאג ןייז ןיא .ןפלָאה
 סָאװ רעלטפַאשטריװדנַאל ןייא ןייק ןענופעג טשינ ,סיוא טזייוו
 .גייצנירג ןגעו םיללכ עטסרַאטנעמעלע יד ןענרעל םיא לָאז
 ןעמוקעגניירא ָאי ןיוש ןענעז סָאװ לּפָאטרַאק עטלייטעגוצ יד
 ןענעז גנילירפ ןקידנעמוק ןוא רעטניוו ןראפ ןיירא ָאטעג ןיא
 ס'רעציליּפ הנוי ןיא ?מיה ןעיירפ ןרעטנוא ןפָא ןגיל ןבילבעג

 רעטניוו רעקיטפָארפ רעד ןוא סנגער-טסברַאה עטעּפש יד .ץַאלּפ

 ביֹוהנֶא ןטימ ןוא טכער רעייז גייצנירג םעד טימ ןָאטעג ןבָאה

 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ץַאלּפ רעד טָאה יוטפיוא גנילירפ ןופ

 טָאה סָאװ תפוניט ןופ ץַאלּפ א ןיא ךָאנרעד ןוא עטָאלב א

 ןענָאט רעטרעדנוה .םורא סרעטעמ רעטרעדנוה ןעקנוטשראפ

 -טסימ יד ןיא ןרָאװעג ןבָארגראפ ןענעז ?פַאטרַאק ענעזעוועג

 .טרעגנוהעג טָאה ָאטעג סָאד רעבָא -- סנבורג

 ךיז ןבָאה רעטניו ןטשרע ןיא רעגנוה םעד בילוצ עקַאט

 םעד ץוחמ טעברַא ףיוא ןבירשרַאפ ןשטנעמ עגנוי רעטנזיוט

 עקיזָאד יד ןופ רעביירש ןופ רעדורב רעד ייז ןשיווצ .ָאטעג

 .תורוש

 ןרָאװעג עלייו א ראפ ענַאלדזייּפש יד זיא גנילירפ ביֹוהְנֶא

 עיצַאר טיורב יד וליפא ןיא טייצ חסּפ םורא .רעגנירג ?סיבא

 ייווצ ךרע ןא ראפ ןוא גָאט א םַארג 400 זיב 300 ןופ ןגיטשעג

 ייוצ ןוא טיורב-ןרָאק געט ס ןעוועג עיצַאר יד זיא םישרח

 ןעוועג זיא 1941 ןיא חסּפ ראפ גנולייטוצ יד .טיורב-ןצייוו געט

 בוט-םוי יד ראפ ןוא ןשינטלעהראפ יד טיול עקידנגונעג א

 -ירשראפ יד ןקישסיורא סָאד ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןיא געט

 .טעברַא ףיוא ענעב

 ןיא גנורעסעבראפ א ןעמוקעג ךיוא זיא ננילירפ ןטימ

 -קעלָאק יד ןבָאה זייווכעלסיב .ָאטעג ןיא טעברַא ןופ ענַאל רעד

 ןביוהעגנָא ָאטענ ןיא טיילכַאפ ענעדישראפ יד ןופ סעיצ

 ביֹוהנֶא ןיא ביוא .טלעוו "רעקידנסיורד , רעד ייב ןעמעננָא

 רעבעג-הסנרּפ עקיצנייא יד טעמכ ןעוועג רעריינש יד ןענעז

 ןבָאה סָאװ יד ןוא רעביולקיטסימ יד ץוח א) ָאטעג ןראפ

 -ראפ א ןביוהעגנָא טציא ךיז טָאה (ָאטעג ןרעסיוא טעברַאעג

 ןענַאטשטנַא זיא'ס .ןכַאפ יילרעלא ןופ טייקיטעט עטנייווצ

 -שיט ,2 לַאטעמ ךָאנרעד דלַאב עקַאט ןוא "1---לַאטעמ , רעד

 ינָאלָאנָארכ רעד) .א .א גנוטרעווראפ ריּפַאּפ ,רעכיּפעט ,רעל

 ןיא גנולקיװטנַא יד רעבָא ,יונעג טשינ רשפא זיא רדס רעש

 .(טייצ רענעי ןיא ךרע ןא ןעוועג

 רעטעברַא "ענייז; זא ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה יקסווָאקמור

 "ענייזג ןפיוקוצסיוא ףיוא יו רעמ ןענידרַאפ טשינ ןלָאז

 ,עיצַאלפניא ןַא ןופ ןטלַאהוצּפָא ידכ .ןעגנולייטוצ ?לטימסנבעל
 ןלייטוצ עניילק ןבָאה 1941 ןיא ןוויטַארעּפָאאק ?ענייז , ןגעלפ

 טוהל ןעוועג טשינ זיא רע .קרַאמ ַא ראפ גרַאװרעקוצ ןופ

 רעייז ןיא ןעגנַאגעגקירוצ ןקרַאמ יד ןענעז ? ײרעשַאנ ַא ךָאנ
 .קיאור ןעוועג זיא ?שומ רעד ןוא ןיירא ור

 : 1941 רעמוז ןיא ןעגנוזעג עלעקנַאי עקַאט טָאה

 רעגײטש א ָאד ָאטעג סָאד

 רעגײז ַא יװ ןױש טפאלס

 ענטָאקרַאמ ָאד זיא ץלַא

 ...ענטָאבָאר זעב ןיק ָאטשינ

 ,..רעסיוא ָאטעג ןיא רעמוז רעקיאור ַא ןעוועג זיא'ס
 רעסיוא ןוא עירעטנעזיד יד רעסיוא ןוא סופיט םעד רעסיוא
 ןסָאשעג דיי א ןיא טרָאד ןוא ָאד ,ָאי ...זָאלוקרעבוט יד
 ןעמ ןיא ,ןטימעגסיוא ןעמ טָאה אלימ ,ןטָארד יד ייב ןרָאװעג
 -רעביא ,ןרעדנַא םוצ ףיוה ןייא ןופ ןגעוורעטניה ךרוד ןעגנַאנעג
 טשינ גנַאל ןיוש ןענעז ןטיױלּפ ענרעצליה יד זא ,טּפוה
 . ...רעמ ןעוועג

 -מיג ייוצ טגָאמראפ טייצ רענעי וצ טָאה ָאטעג סָאד
 ,טעטיסרעווינוא ןעיירפ א וליפא ,לעמרָאפ טשינ ןוא סעיזַאנ
 טגעמעג ןיוש טָאה ןעמ זא ,טציא) קיטעט ןעוועג זיא סָאװ
 ןליפא עטרַאק-סטעברַא ןא טימ ןוא ,טנווָא 9 זיב סַאג ןיא ןייג
 -ימדַא יד ןופ עדייבעג רעד ןיא ךָאו א לָאמ ייווצ (רעטעּפש
 -לוש טנייוצראפ א ,11 אקסרעימָאטול ףיוא ןרָאטַארטסינ
 -עגניירא טָאה סָאװ ןזעװ-לָאטיּפש קידהשקשינ רָאג ןוא ןזעוו
 ףיוא עסַאק-ןקנַארק רעד ןופ ןינב ןקידהמחלמראפ םעד ןעמונ
 ףיוא לָאטיּפש "עשיליוּפ, סָאד ןוא 20 אקצינוועגאל
 ,אקסווָאנוװערד

 ךס א .ָאטעג ןיא טרָא רעמ לסיב א ןעוועג ךיוא זיא'ס

 -עג ןעמונעצ רעטניוו ןופ ךשמ ןיא ןענעז סעקזייה ענרעצליה

 עטקירדעגנעמַאזוצ יד ןופ רעניווונייא ךס א ,ץלָאה ראַפ ןרָאװ

 -ַאבוצ טָאה ָאטעג סָאד ןוא ור רעייז וצ קעווא ןענעז תוריד

 -ץענערג ךרוד טרָאד ןוא ָאד ןסָאנ ךעלקיטש סעּפע ןעמוק

 שטָאכ ןוא ןסיורד ןופ ןעמוקענניירא זיא טלעג .ןעגנורעדנע

 ןופ ךָאד ןענעז טּפעלשעג ?סיבא ךיז טָאה ָאטעג ןיא טסָאּפ יד

 ,ןיירא ָאטענ ןיא זייּפש ךעלקעּפ ןעמוקעג ךעלטעטש עקימורא יד

 ץרָאּפָארּפ ןיא ןלַאפעג ןענעז קרַאמ םענעפָא ןפיוא ןזיירּפ יד

 ךָאנ ןענעז ייז שטָאכ ,ָאטענ ןיא ענַאל רעטרעסעבראפ רעד וצ

 ןוא ןזיירּפ ?ייטוצ יד יבנל ךיוה שיטסַאטנַאפ ןבילבעג ץילַא

 ןלעטשוצפיוא קירוצ ןזיוואב ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד

 עשיטילָאּפ יד טשינ וליפא ןעוו ,ךעלרעמעק-סטעברא ערעייז

 .המחלמ רעד ראפ ןופ טייקיטעט

 ןָאירוק א טליּפשענּפָא ָאטעג ןיא ךיז טָאה 1940 ינוי ןיא

 -רַאפ א ןיא .ןרָאװעג טרעלקענפיוא טשינ טנייה זיב זיא סָאװ

 ךיז טָאה רעקרַאפ ןופ ןסַָאג יד ןסילש םעד ראפ טרַאה טכַאנ

 ןָאטעג זָאל א ןטונימ עקינייא ןופ ךשמ ןיא ,ָאטעג עצנאג סָאד

 רעד טיירּפשראפ ךיז טָאה הפירש יורטש א יוװ .ןיירא סַאנ ןיא

 ןטערט ןשטייד יד ןוא שזדָאל ןבענ ןענעז ןסור יד זא ,גנַאלק

 ןטלַאהעגנָא טָאה גנומיטש יד .1914 ןופ ןצענערג יד וצ ּפָא

 ןילּפיצסיד-ָאטעג יד ךיז טָאה דלַאב .ןטנעמָאמ עקינייא זיולב

 ןענעז ןרעיוט יד ןוא ןעמעלא ןוא ץלַא רעביא טיירּפשעגסיױא

 טָאה ןפיוה ענעסָאלשעגּפָא יד ןיא רעבָא .ןרָאװעג טקַאהראפ

 ןיוש רימ ןענעק ירפרעדניא ןגרָאמ ;גנונפָאה עיינ א טעילטעג

 טרזחעגרעביא ךיז טָאה גנומיטש עבלעז יד .ןשטנעמ עיירפ ןייז

 -- דנאלסור ףיוא לַאּפרעביא ןשטייד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 . ..ןגרָאמ ןיוש ...טָא-טָא

 עגַאל יד .רערעדנַא ןא רָאנ ןעוועג זיא ןגרָאמ רעד רעבָא

 טייקנביוהרעד יד ןוא רערָאלק ןרָאװעג זיא טנָארפ-חרזמ ןפיוא

 רעזיילרעד א ןופ ןטרַאװרעד סָאד ןוא גנונּפָאה יד ,ָאטעג ןופ

 .םעט'ךָאנ ןרעטיב א טזָאלעגרעביא טָאה

 עקידנעטשלופ טעמכ ןיא ןזיוואב ךָאנ טָאה ָאטעג סָאד

 םיארונ םימי יד ןיא .1940-1941 רָאי-לוש סָאד ןסילשוצּפָא ור

 יײשזעשזב ,הטימה יאשונ הרבח ןיא טנװַאדעג ךָאנ ןעמ טָאה



 ... טבעלעג רימ ןבָאה יוזא -- טרעקיצ םהרבא 112

 טנװַאדעג טָאה "אקייב , ָאניק ןקידהמחלמראפ ןיא .22 רענ

 ערענעלק עכעלטע ןוא ןיקסַאר ,לוש רעקליוו רעד ןופ ןזח רעד

 ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא'ס ;קיטעט ןעוועג ךָאנ ןענעז ךעלביטש

 רָאי סָאד -- םוטנדיי ןשיליוּפ ןראפ רָאי ןקיליורג םענופ

 .ב"שת
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 טזָאלעגסיױוא ךיז טָאה םיבוט-םומי יד ןופ זָאלסיוא ןטימ

 ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ ןסַאנ יד ןיא .ָאטעג ןיא ור עטצעל יד
 טימ ןריי .םיטילּפ טימ רענענעו עטּפעלשעג דרעפ ןזיוװַאב

 ָאטעג ןיא ןסילפ ןעמונעג ןבָאה ןעזסיוא "ןשידיי טשינ , א

 עיכעשט ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ .רעטנזיוט יד ןיא ןיירא

 ןיא טגנָאזעג ייז טָאה ןעמ יוװ ,ןרָאװענ טקישראפ ייז ןענעז

 .'ךייר ןיא טָאטש ירטסודניא ןא ןיא , ,טעטשמייה ערעייז

 רעד וצ ךיז טסוקעגוצ ,רענעגעוו יד ףיוא ךיוה ןסעזעג ייז ןענעז

 עיינ יד ןבָאה טייקטשימעצ רעייז ןיא ןוא טייקמערָא רעקימורא

 עיינ רעייז ןייז טעוו ָאד טָא זא ,ןעמונַאב טשינ רענַאיאטעג
 טָאטש-ירטסודניא עסיורג יד סָאד זיא ָאטענ סָאד זא ןֹוא םייה
 .ךייר ןיא

 טריטרַאװקנייא םיטילּפ יד טָאה ייֵציִלֶאּפ סיקסווָאקמור

 -ַאקַאװ-רעמוז יד ןטלַאהענּפָא ךָאנ ןבָאה סָאװ סעלוש יד ןיא
 קירייל ןענַאטשעג ןענעז סָאװ תוריד ערעדנוזַאב ןיא ,סעיצ
 רעד ףיוא טָאה טרָאסער-רעלשיט רעד .ךעלנעמ רָאנ ּוװ ןוא

 ןופ הציחמ יד ןוא סעשטירּפ רעטרעדנוה טלעטשעגפיוא ךיג

 ןעגנַאהעגפיױוא ןיא סָאװ גנַאהרָאפ ַא ןעוװעג זיא החּפשמ א

 .ןרעדנַא םעד ןוא טעב ןייא ןשיווצ ןרָאװעג

 יד ,ןפָארטעגנעמאזוצ קיליוומוא ךיז ןבָאה ןטלעוװ ייווצ

 -עגנייא יינ ןופ טלעו רעד טימ רענַאיאטעג ןטלַא ןופ טלעוו

 ,עשינעגָאמָאה א ןעווענ זיא בשות ןטלַא ןופ טלעוװ יד .עטלדיז
 ָאטעג רעד ןיא טבעלעג טָאה סָאװ דיי ןשיליוּפ ןופ טלעוו א

 -עג ןיא םיא רעביא ןנעקא .ןָא ענר רעטשרע רעד ןופ הביבס

 ."ןדיי עשטייד , יד ןופ טלעוו יד ןענַאטש

 טייוו ןעוועג םיטילּפ יד ןופ טלעוו יד זיא ןתמא רעד ןיא

 טרילימיסַא ןעוועג ןענעז ןדיי עשיכעשט יד .ךעלטייהנייא טשינ

 .רערעדנַא ןַא וצ עשיכיירטסע יד ןוא רוטלוק רעדנַא ןַא וצ

 ןעוועג ןענעז ןלעק ןופ יד ןוא ןילרעב ןופ ןדיי יד וליפא

 טכַאמעג ייז טָאה ?רונ רעד רעבָא ,ןרעדנַא ןופ רענייא שרעדנַא

 ןעועג עֶלַא ייז ןענעז ָאד .טייצ רעצרוק ַא ןיא שינעגָאמָאה
 ענעבירטראפ ןופ לרונ ןבלעז םעד טלייטענ ןבָאה ייז ,עדמערפ

 סָאװ ,ָאוינ א ףיוא ןעוועג זיא ןטכענ טשרע ןבעל רעייז ןוא

 ,עדליו בלַאה ןופ טרָא ןא ראפ ַאטענ סָאד טכאמענ טָאה

 רָאנ עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עכעלביירשאבמוא ןיא ןבעל סָאװ

 ,.ןטלַאהסיוא ןענעק ןדיי-חרזמ

 ןרָאװעג רעלדיזנייא עיינ יד ןענעז סָאנ-ָאטעג רעד ראפ

 יד ןיא ןעמוקקירוצ ןנעלפ סָאװ טסענ עכייר עקילָאמַא יו

 םענענייא רעייז טיול ,עקירעמא ןסיורג ןופ ךעלטעטש עניילק

 טביוראב ןיירא ָאטעג ןיא ןעמוקעג םיטילּפ יד ןענעז בצמ
 -וקעגדיינ יר ןענעז ָאטעג ןופ ָאווינ ןטיול רעבָא ,ןכָארבעצ ןוא

 ."ךייר , ןעוועג ענעמ

 עטשרע יד ןזיוװַאב ָאטעג ןופ ןסַאג יד ןיא ךיז ןבָאה דלאב
 ,זָאלולעצ ןקיברַאפנדישראפ ןופ ןעלטנַאמננער עקיטכיזכרוד

 -ַאבמוא שזדָאל ןעמערָא ןיא ןעוועג טלָאמעד זיב ןענעז סָאװ

 ןופ גנודיילק עשיאעּפָארייא-ברעמ ןוא ךיש עטנַאגעלע .טנַאק

 טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאנעג ןענעז טעטילאווק רעקיסאלקטשרע

 רעד ןוא ַאקצינוועגַאל ןוא סאג-רעפעפ גָארי עזרעב רעד ףיוא

 ןגעקַא גָאט וצ גָאט ןופ ןלַאפעג זיא םישובלמ יד ןופ טרעוו

 -ננייא יד עכלעוו ראפ עבטמ יד ,גרַאװנסע ןופ שיוטסיוא םעד

 עטשרע יד  .ננידצלַא טפיוקרַאפּפָארַא ךיז ןופ ןבָאה רעמיט

 ןברַאֿפ עלעג ןוא עיולב ,עטיור ענייש יד ןיא ןעלטנַאמנגער

 8 זיב 2 ראפ ןרָאװענ טפיוקרַאפ רעמיטנגייא יד ךרוד ןענעז

 -עגנָא ןבָאה ןעלטנַאמ יד יו ךיג יוזא רעבָא ,לפַאטרַאק ָאליק
 ןיירּפ רעייז זיא ,קרַאמ ןפיוא רעקילדנעצ יד ןיא ןעמוק ןביוה
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 113 שודָאל שידיי
 = נב: 5555: יט 1 בי עטר יי יא יי יי יי א רייע רע = יא יי ליניע יי

 ַאליק א שטָאכ ןטעב ןופ הנרדמ רעד וצ זיב ןלַאפעג קרַאטש

 טנגונגַאב ךיז רעמיטננייא יד ןבָאה לָאמ סעכנַאמ .לטָאטרַאק

 ,לפָאטרַאק יוװ רעקינייוו ךס ַא טימ

 ךליב-יָאטעג סָאד ךיז טָאה םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 םעד טָאטשנָא .ןענעקרעד טשינ םוצ זיב ןטיבעג ךעלרעסיוא

 ָאטעג סָאד טָאה ןדיי עשיליוּפ ןופ טלַאטשעג ןכעלטייהנייא

 בלַאה א (דיי ןשיליוּפ ןופ עיגָאלָאנימרעט רעד טיול) ןעמוקַאב

 םיטילּפ טנזיוט קיצנַאװצ עכעלטע יד .ןעזסיוא שידיי טשינ

 טכארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 -ראפ ?ענָאיצרָאּפָארּפ טָאה סָאו ,תורישע ל?עוטקעלעטניא ןא

 -ירּפ א ןופ שוח ןטימ טָאה יקסווָאקמור .ָאטעג סָאד טציילפ

 -םיוא "עדמערפ יד, ןזָאל טעוװו רע ביוא זא ,טליפרעד וויטימ

 -ער ענייז .רעכיזמוא ןרעוו עיציזָאּפ ןייז ןעק ּפָאק םעד ןביוה

 .ףיורעד תודע ןנָאז רעבמעצעד ןוא רעכמעווָאנ ןיא סעד

 -סינימדַא רעד טָאה ןשינערָאװַאב סיקסווָאקמור ץָארט רעבָא

 ןופ ןשינטנעק יד ןעמונעגנפיוא ָאטענ ןופ טַארַאּפַא רעוויטארט

 תבוטל טצונענסיוא ייז ןוא ןדיי עשיכעשט יד ,ןדיי עשטייד יד

 -עג טרעכייראב זיא רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד .9לכ2 םעד

 ןעמָאנ א טַאהעג ןבָאה סָאװ רעקיזומ עקיסַאלקטשרע טימ ןרָאװ

 ןרעינישזניא ,םיריוטקָאד ,רעגניז -- ,רעטרעמייה ערעייז ןיא

 -ַאזקע ןטשרע םעד ןטלַאהעגסיױוא ןבָאה סָאװ יד עלא .,וו"אא

 רעטרעדנוה) ָאטעג ןיא ןכָאװ עטשרע יד ןבעלרעביא ןופ ןעמ

 ןענופעג ךיוא ןבָאה (ןטלַאהעגסיוא טשינ ןעמַאזקע םעד ןבָאה

 ןטכיזניה עסיוועג ןיא .ענעסעזעגנייא טלַא יד ןשיוװצ טרָא ןַא

 -עטרַאהרַאפ רעמ ןרָאװעג עטלדיזעגנייא יינ יד דָארג ןענעז

 -עגכרודא ןבָאה ייז ?ייו ,רַאפרעד ןיוש ,עטלַא יד יו טעוו

 ,ןפוא ןעמאזיורג א ףיוא ןוא ךיג ףיוא עלוש רעייז טכאמ

 ךעלטנייוועג טנָאמרַאפ סע סָאװ גוצרָאפ םעד ןופ טצונעגסיוא

 זיא ןיז ןסיווענ א זיב .ןדמערפ םעד רעביא רעשיפייה רעד

 ךעלנע ןעוװעג הביבס רעקימורא רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ רעייז

 ייז ;הסיפת ןיא לָאמ עטשרע סָאד טמוק סָאװ שטנעמ א וצ

 .ןבעלנייא טזומענ ךיז ןבָאה

 רעדניק יד .טנפעעג טשינ רעמ ןיוש ךיז ןבָאה סעלוש יד

 -באפ יד ןיא ןטעברא קעווא ןענעז רעטלע ןוא רָאי ןעצ ןופ

 -עג ךָאנ טעװ ןקירבאפ יד ןיא גנואיצרעד רעייז ןגעוו) .ןקיר

 ךעלרעייפ יוזא ןיא סָאװ גָאזוצ סיקסווָאקמור .(ןרעו טדער

 -ָאטעג ןייז ןופ רעמונ הנשה שאר ןיא טכעלטנפעראפ ןעוועג

 דנַאטשוצ טשינ ןיא ,דניק ןראפ גרָאז ןייז ןגעוו ,גנוטייצ

 יד ןעמוקעג ןענעז נָאזוצ ןקיזָאד ןופ טרָא ןפיוא .ןעמוקעג

 ןופ רעטניו ןטימניא -- ןוא ןדיי עשיכעשט ןוא עשטייד

 םרָאפ ןיא גנוכַאמטנַאקַאב יד -- רַאונַאי ביֹוהנֶא ,2

 ןרעו ןלעװ רעניוװניײא-ָאטעג לָאצ א ןַא ,שיפַאןסַאג א ןופ

 .ָאטעג ןופ טקישעגסיורא

 ןקישסיורא סָאד יוזאיוו רָאלק ןעוועג ביֹוהנֶא ןיא זיא'ס

 ןיש רעבָא .טקישענסיורא ןרעוו טעוו'ס רעוו ,ןייגוצ טעוו

 עטשרע יד ,ןביוהעג ?ּפענ רעד ךיז טָאה נעט עקינייא ןיא

 ךָאנ ןבעל סָאװ עקינעי יד ןייז ןלעו ןרעוו וצ טקישעגסיורא

 טריפעגנייא טָאה יקסווָאקמור סָאװ סעיסנעּפ שדוח יד ןופ

 טקישעגסיורא ךיוא ןלעוו ייז טימ ןעמאזוצ .1940 רעמוז ןיא

 ערעייז ןופ רעדילנטימ ראפ טלעג ןעמוקַאב סָאװ יד ןרעוו

 .ָאטעג םעד ץוחמ ןטעברא סָאו תוחּפשמ

 -עג טָאה ָאטעג ןיא טַארַאּפַא רעויטַארטסינימדַא רעד

 -עגנָא ןבָאה תוחּפשמ רעטרעדנוה .גנונדרָא ןיא רָאנ טּפַאלק

 ןעועג זיא'ס עכלעוו ןיא "ןטרַאק הנותח , ןעמוקַאב ןביוה

 ןדלעמ וצ ךיז ןבָאה ייז ּוװ טרָא סָאד ןוא עטַאד יד ןבעגעגנָא

 סרעדנוזַאב ייז זיא'ס .* ָאטעג ןופ טקישעגסיורא ןרעוו וצ ידכ

 רעד זא ,ןסַאג יד ןיא גנודלעמ יד ץוח א ,ןרָאװעג ןדלָאמעג

 וו עלעטש-ספיוקנייא ןא טנפעעג טָאה יקסווָאקמור סעזערּפ

 -ראפ ןענעק ,ָאטעג סָאד ןזָאלראפ ןפרַאד סָאו תוחּפשמ יד

 עלעיציפָא יד סָאװ טרעװו ןטיול םיצפח-זיוה ערעייז ןפיוק

 ןפיוקראפ טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ יד .ןבעג ןלעוו רעצַאשּפָא

 .ָאגעיקבעירַאשט ףױט הסיפח ןיא ךעלטגייועג *

 שטעג ןיא ןעמוק ןדיי עשיאעפָארײאי-ברעמ
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 ןכַאז-זיוה ערעדנא ןוא לבעמ סָאד טנעקעג ןבָאה םיצפח ערעייז

 .ח .מ ,ןדיי יד ןופ ןטסטלע ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןזָאלרעביא

 -סיורא טנכייצראפ ןעוועג זיא סָאװ רענייא רעדעי .,יקסווָאקמור

 -ָאטעג 20 ןשיוט וצ טכער סָאד טאהעג טָאה ןרעוו וצ טקישעג

 .ןקרַאמ עשטייד ףיוא קרַאמ

 ןבעגעג ןסיוו וצ טָאה ָאטעגנ ןיא טמַא רעשיטסיטַאטפ רעד

 -ענוצ ןעוועג ןענעז עטקישעגסיורא יד עכלעוו וצ רעבלעוועג יד

 לטימנבעל יד ןרילראפ ןָא גָאט םענעבעגעג א ןופ זא ,טלייט

 ןקיזָאד ןטימ .טייקיטליג רעייז ןענָאזרעּפ יד ןוא יד ןופ ןטרַאק

 לייטרוא םעד ןריפסיוא טנעקעג טכייל יקסווָאקמור טָאה ?טימ

 ךיז ןנָאה סָאװ יד ראפ .ענעבילקענּפָא יד ןקישסיורא ןופ

 -וצסיורא טרירטסינער ךיז ןיילא .ה ד ,"קיליוויירפ , ןדלָאמעג

 ןבָאה ייז ןוא תוחנה עלעיצעּפס ןרָאװעג טכַאמענ ןענעז ,ןרָאפ

 תוחּפשמ עלא .לטימנבעל ןופ ןעגנולייטוצ עסיוועג ןעמוקַאב

 רעייז ןרילראפ ןופ עטַאד רעד ראפ ןבָאה "ןטרַאק הנותח , טימ

 ערעייז ןעמוקַאב וצ טכער סָאד טַָאהעג ,עטרַאק לטימסנבעל

 טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס תויה רעבָא .עייר א ןָא ןעגנולייטוצ

 ,"עטריגיליוירּפ; עכלעזא רעטנזױט ןוא רעטרעדנוה ןגעוו

 עשיטערָאעט א רעמ ןעווענ עיניליוירּפ עקיזָאד יד זיא

 ,עתמא ןא יוװ

 -אזוצ תוחּפשמ ןרָאװעג טקישעגסיורא ןענעז ךעלטנייוועג

 -טימ רענלצנייא ןא זא ,ןפָארטעג טפָא ראג רעבָא טָאה'פ ,ןעמ

 הנותח א לשמל יו ,החּפשמ רעד טימ טבעלעג טָאה סָאװ דילגנ

 טעברַא ףיוא ןעוועג ןיא ןַאמ ריא סָאװ ,רעטכָאט עטַאהעג

 ענייז רעדָא עריא טימ טניוווענ טָאה יז ןוא דנַאלשטייד ןיא

 ךיז ןלעטשוצוצ גנורעדָאפפיוא יד ןעמוקַאב טָאה --- ןרעטלע

 ,ןפָארטעג טפָא טָאה ןלַאפ עכלעזא ןיא .ןיילא טרָאּפסנַארט םוצ

 ןופ גנונפָאה רעד טימ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ערעדנַא יד זא

 עכלעזא ןיא טָאה עיצַארטסינימדַא ָאטעג יד .ןעמאזוצ ןביילב

 ןריגנָאלָארּפ יו ןעגנורעטכיילראפ עסיוועג טימ ןפלָאהעג ןלַאפ

 סָאד .ו"אא םיצפח יד ןפיוקראפ ןיא ףליה ןבעג ,עטַאד יד

 החּפשמ אזא זא ,גנונעכערסיוא רעד טימ ןרָאװענ ןָאטעג זיא

 ןרעו ףרַאד סָאװ -- לָאצ יד ןכַאמ ל?ופ רעכיג טפלעה

 לָאצ עטשרע יד ?לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג יו ,טקישעגסיורא

 עדער ןייז ןיא טָאה יקסווָאקמור .טנזיוט ןעצ -- ןעוועגנ זיא

 ,ןשטנעמ 20,000 טגנַאלרַאפ םיא ןופ טָאה ןעמ זא ,טמירַאב ךיז

 ןלעו ָאטעג ןופ ןוא טכַאמענ רענעלק רזנ םעד טָאה רע רעבָא

 טנזיוט ןעצ יד , .ןשטנעמ טנזיוט ןעצ רָאנ ןרעוו טקישעגסיורא

 -יזראפ יקסווָאקמור טָאה -- ?ןרעוו טקישעגסיורא ןלעוװו סָאװ

 סָאד .ןצונ ןייק טשינ יווייס ָאטעג םעד ןעננערב -- טרעכ

 סעקַאליופ יד ,ןטעברַא טשינ ןליוו סָאװ ןטיזַארַאּפ יד ןענעז

 סָאו ,קינשַאּפערָאה םעד ןופ ןעמָאנ םעד סואימ ןכַאמ סָאװ

 טָאה יוזא -- ?טעברַא ןייז ךרוד דובכב ָאטענ סָאד טלאה

 .ָאטעג טַאטשנַאמציל ןיא ןדיי יד ןופ רעטסטלע רעד טנשרד'עג

 -ךיוסיוא יד ךיז טָאה ,ןסייררעביא עניילק טימ ,רעבָא

 טשינ ןוא 1949 לירּפא ןיא ףיט זיב רַאונַאי ןופ ןגיוצראפ גנול

 ןרָאװעג ןענעז טנזיוט קיצרעפ רעביא ןיוש רָאנ טנזיוט ןעצ

 ןזיוַאב רעטרע ענעדישראפ ףיוא ךיז ןבָאה'פ .טקישעגסיורא

 -רעפ , ;ןפורפיוא-טסעטָארּפ עפרַאש רעבָא עצרוק עלַאגעלמוא

 ַאטעג ןופ ןרָאװעג טקישעגסיורא ןענעז ןשטנעמ סםנזיוט סיצ

 רעדנַא ןא ,?טעלבנולפ אזא טגערפעג טָאה -- ??ןיהַאּווו ---

 ןעק יקסװַאקמור  ;רעברַאה ךָאנ טדערעג טָאה ל?טעלבנולפ

 ןביולרעד ךיז רימ ןענעק ,ןשטייד יד ןביולג וצ ןביולרעד ךיז

 "?ןיקסווָאקמור ןביולג יו ,סוסקול אזא ןופ ןיירּפסנבעל םעד

 ייב ןבָאה סָאד .קידתונכס ןעוועג ןענעז ךעלטעלב יד רעבָא

 ןרעוו וצ טקישעגסיורא ןייז םרוג טנעקעג טָאה לטעלב אזא ךיז

 .ָאטעג ןופ

 ראפ ןעוועג גנולייטוצ ?טימסנבעל יד ןזיא טייצ רענעי וצ

 ירָאפ ןיא 1942 לירּפא ףוס ןיא .געט ןעצ .ה .ד ,עדַאקעד א

 גנולדיזסיוא רעד ןיא געט רֶאּפ א ןופ סייררעביא ןא ןעמוקעג

 יאמ ןט12 םוצ זיב זא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא יאמ ביוהנֶא ןוא

 ןופ טנזיוט ןעצ ךרע ןא ָאטעג ןופ ןרעוו טקישעגסיורא ןלעוו

 לייו ,ָאטעג ןראפ סעיינ א ןעוועג זיא סָאד .עטלדיזעגנייא יד

 עטלדיזעגנייא יינ יד יקסווָאקמור טָאה יַאמ ביֹוהנֶא םוצ זיב

 ןעועג ןיא לָאמ סָאד .סעטסיל יד ןיא ןסָאלשעגנייא טשינ

 ןעמאנסיוא עקיצנייא יד .עטלדיזעננייא רָאנ -- טרעקעגמוא

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןעוועג ןענעז ענעמוקענ יינ יד ראפ

 (.א א ץיירק םענרעזייא םעד) ןעגנונכייצסיוא עשירעטילימ

 ןיא עיצַאר עטצעל יד תויה .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 עיינ יד טָאה ,יאמ ןטנעצ ןזיב ןטשרע ןופ דָאירעּפ ןראפ ןעוועג

 .יַאמ ןט8 ןופ קידנביוהנָא ןרעוו טלײטרַאֿפ טפרַאדעג עיצַאר

 -ַאב טשינ יד זא ,"טָארדעג, טָאה סע סָאו םעד בילוצ רעבָא

 ןלָאז ןרעו טקישעגסיורא טפרַאדענ ןבָאה סָאװ עטקיטכער

 ,ןטרָאּפסנַארט יד ןופ ןטלַאהוצּפָא ךיז ידכ עיצַאר יד ןצונסיוא

 ןופ ןקידנעראפ םוצ זיב ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא עיצַאו יד ןיא

 ךיז טייצ געט ריפ טָאה ,ָאטעגנ עלופרעגנוה סָאד .עיצקַא רעד

 רעד ראפ עיצַאר רעד ןופ גנולייטראפ יד .זייּפש ןָא טקיניײּפעג

 םעד טשרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1942 יאמ 20--11 עדַאקעד

 .יאמ ןט32

 "יטכיר רעדָא ,עיצַאטרָאּפעד רעטשרע רעד ןופ טייצ יד

 עטלריזעגנייא יינ יד ןעוו ,1941 רעבָאטקָא ןופ טייצ יד רעק

 עטשרע יד ןעו ,1942 יאמ זיב ,ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה

 ךרוד טריזילָאבמיס ןעוועג זיא ,ןטלַאהעגנָא טָאה גנולדיזסיוא

 עצנַאג ךעלניישרַאװ ,ןשטנעמ 8000 ךרע ןא ןופ עּפורג א

 -רעליטש ,ָאטעג ןיא זעירעטסימ ןעמוקעג ןענעז סָאװו תוחּפשמ

 ןופ ןדנוושראפ ןוא ןרָאװעג טעדרַאמעגסיוא ייז ןענעז טייה

 דרע ןַאּפש רָאּפ יד ָאטעג םוצ קידנבעגקירוצ דליב-ָאטעג םעד

 םייב טגרָאבענ םישדח סקעז ךרע ןַא יד ראפ ןבָאה ייז סָאװ

 .ןדיי יד ןופ ןטסטלע

 רעוו תורוש יד ןופ רעביירש ןראפ טנַאקַאב טשינ זיא'ס

 וצ סע טָאה ןסייהעג .ןעװעג ן'תמא ןיא ןענעז ןשטנעמ יד

 ןופ ץענערג חרזמ רעד ןופ לקניוו םעד ןיא זא ,טייצ רענעי
 ןרָאװעג טקישעגניירא ןענעז ,סַאנ רענישזעשזב ףיוא ,ָאטעג

 -רעוו עלעיציפָא יד ןעווענ לַאפ ןדעי ףיוא זיא סָאד ;רענייגיצ

 תוחּפשמ יד זא ,ָאטענ ןיא ןעגנַאנענמורא ןענעז ןעננַאלק .עיס

 -ָאטעג א .עיקַאװַאלסָאכעשט ןופ רעוט עשיטילַאּפ ןעוועג ןענעז

 -נגעק ןיא קידנעטש ,טלדנַאהַאב עּפורנ יד טָאה סָאװ רָאטקָאד

 טָאה רע ןזא ,טנָאזעג טָאה ,טיילרעטילימ עשטייד ןופ טרַאװ

 ןייז טנעקעג גנוניימ ןייז טיול טָאה סָאװ ךַארּפש ַא טרעהעג

 ןעגנַאלק יד ןעוועג ןענעז ןדישרַאפ .שינעמור רעדָא ,שירָאננוא

 ןענעק ןטקַאפ עכעלטע רעבָא ,עּפורג רעזעירעטסימ רענעי ןגעוו

 : ןרעוו טנכייצרַאפ שיטנעטיוא

 82 רענישזעשזב ךרע ןַא ןופ ,רעזײה-ָאטענ רֶאֹּפַא (4

 -ָאטעג ערעייז ןופ טקיניײרעגנּפָא ןרָאװעג ןענעז 100 רעמונ זיב

 -נואב ַא טימס טמיוצענמורַא ןרָאװעג ןענעז ןוא רעניווונייא

 .ָאטעג ןופ טלײטעגּפָא ,םיוצ ערעד
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 רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןזיא ײצילָאּפָאטעג יד (2
 ןטלײטענּפָא םעד ןיא ָאטעג ןופ רעקראפ ןופ גנוגעװַאב רעד
 ,רעיוט ןלעיצעּפס א ךרוד ןעמוסעגרָאפ זיא רעקרַאפ רעד .חטש

 ןיא ןטָארטרַאפ ןעועג טשינ ןענעז "רענייגיצ יד, (9
 .גנוכַאוַאב רעד

 ןיא ןויוַאב טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה תוחּפשמ יד 4

 .סַאג רעטמיוצענּפָא רעד

 רעבָא .ןטָאבראפ ייז ראפ ןעוועג זיא סָאד זא ,סיוא טעז

 טקוקעגסיורא ןכָאװ רָאּפ עטשרע יד ןיא ןבָאה רעטצנעפ יד ןופ

 לָאמ סעכנַאמ ןשטנעמ עטריילסעג םוג עגנוי ןיירא ָאטעג ןיא

 עקיזָאד יד .םינּפ רעטלע ןא לָאמַא .טנַאה ןפיוא רעדניק טימ

 ,שרעדנַא ןרָאװעג ךינ ןענעז רעדליב עטמערעגנייא-רעטצנעפ

 ןבָאה זייווכעלסיב ןוא טרעצרַאפ ,טרעיורטראפ רעמ ,רענעטלעז

 דנילב ןבילבעג ןענעז רעטצנעפ יד ,טרעהעגפיוא ןצנַאגניא ייז

 ,דליב ןָא --

 רעד ראפ גנוזייּפשַאב יד טלעטשעגוצ טָאה ָאטעגנ סָאד (פ

 וו שרעדנַא ץנַאג ןעוװעג זיא ?ייטוצ רעייז .עּפורג רעקיזָאד

 .טעטילַאווק רערעסעב א ןופ ןוא רעסערג ,ָאטעג ןופ טשער ןרַאפ

 קיליווזייב ןיא עּפורג רעד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד (6

 -ףיוה יד .טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג טקידעשאב

 ןרָאװעג זיא רעסַאװ ,ןרָאװעג טקיניירעג טשינ ןענעז ןטעזָאלק

 -ראפ עּפורג רעד ייב ךיז טָאה'ס ןוא ןסָאלשענּפָא טפָא ץנַאג

 -עג רעד זיא טלָאמעד טשרע .סופיט-קעלפ ןוא -ךיוב טיירּפש

 -ענוצרעביא טרעדָאפעגפיוא ןרָאװעג ָאטעג ןיא ןזעוו-סטייהטנוז

 ,ךעלעגעוו-האוצ ָאטעג יד ןוא טכיזרעביא עשיניצידעמ יד ןעמ

 יד טרָאד ןקיניירסיוא ןייגניירא ןביוהעגנָא ןבָאה ןטסילאקאפ יד

 רעשטייד טימ טעברא רעייז ןָאטעג ןבָאה ייז ךיוא .ןטעזָאלק

 -םיוא טווורּפעג טָאה טסילאקאפ א ןעוו לַאפ א ןעוועג .הרימש

 רעטכעוו רעשטייד רעד ,ןטלַאהַאב סע ןוא ?ריּפַאּפ א ןביוה

 -עצ ךעלרעדרעמ יוזא ןַאמרעגנוי םעד ןוא טקרעמַאב סע טָאה

 ןייגרעד םווּורּפעג טשינ רענייק ןיוש טָאה רעמ זא ,ןגָאלש

 .ןענעז רעניווונייא יד רעוו עירעטסימ יד

 ךיוא זיא'ס .עשיטנעטיוא ןענעז ןטקַאפ עכעלטע יד טָא

 רעמ טסּוװעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא זא ,טקַאפ רעד שיטנעטיוא

 ןרעו חטש ןטמיױצענּפָא םעד ןיא ןשטנעמ יד זא ,רעקינייװ

 עּפורג רעד ןופ עטצעל יד ןעוו .טעדרָאמעגסיוא שיטַאמעטסיס

 -פיוא טקישעגניירא טָאה ָאטעג סָאד ןוא ןעמוקעגמוא ןענעז

 יד ןענעז ,גנונדרָא ןיא ןעגנערב וצ רעזייה יד ידכ ,רעמיור

 -ַאנַאב יוזא ןיוש טנייה רעד טימ ןעמוקענקירוצ רעמיורפיוא

 :טייקשירערליב רעֶל

 ןטלָאװ רעניוונייא יד יו ךיילג סיוא ןעעז ןביטש יד,
 .ךיק רעד ּףיוא ןסע טימ ךעלּפעט .טכירעגמוא טזָאלרַאפ ייז
 ".וו.א.א ,ןסיב רענעסערעד טשינ א .שיט ןפיוא רעלעט

 ןיא ןעמוק טגעלפ סָאװ ָאטעג ןיא טנַאיצילַאּפ א ןעוועג

 עטנעָאנ ראפ טָאה ןוא יקסוװַאדיװ םייח שודק םעד ןופ זיוה

 גָאט םעד .ןבעל ןייז טָארדעג טָאה סָאװ דוס א טיױרטרַאפנָא

 -ַאטשעג רע זיא ןדנּווושראפ ןענעז "רענייגיצ , עטצעל יד ןעוו

 עטשרע יד ןופ ןעוועג ןיא ןוא רעיוט םייב ךַאו ףיוא ןענ

 י"סיורא ןיא רעמיורפיוא יד טימ ןיירא ןענעז סָאװ ָאטענ ןיא

 שידניק ַא טרעהעג רע טָאה הריד א ןופ .חטש ןטגרָאבעג

 ןייוועג סָאד טרעהעג ןוא הריד רעד ןיא ןיירא זיא רע .ןייוועג
 רע טָאה עקזילַאװ יד קידנענפע .עקזילַאװ עניילק א ןופ ןעמוק
 -יפעצ רעד ןיא .םישדח עכעלטע ןופ דניק א ןענופעג ןירעד
 -רעביא דניק סָאד רע טָאה ,דחּפ סיוא ךיוא רשפא ןוא גנוש
 דניק סָאד טָאה רעטכעוו רעד .רעטכעוו ןשטייד םוצ ןבעגעג
 טנַאיצילַאּפ ןופ ןעמָאנ םעד ןעמונעגפיוא קיאור ,טּפיטשרעד
 -רעד טעוװ סָאד ביוא זא ,טנרָאװעג םיא ןוא רעמונ ןייז ןוא
 טנַאיצילַאּפ רעד טעװ ,ָאטעג ןיא זיא טשינ ןעמעוו וצ ןייג
 .ןרעוו ןסָאשרעד החּפשמ ןייז טימ ןעמאצוצ

 -ייניצ יד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנולדיזנייא עטשרע יד

 -- ייז טימ ךרע ןא ךיז טָאה גנולדיזסיוא עטשרע יד ןוא רענ

 .טסידנעעג

 1942 טסברַאה ןוא רעמוז

 -ולב רעד ןנעוו ךעלדנעטשרַאפ טשינ זיא סָאװ םעֶלַא ןופ

 ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןיא ,עּפָאריא ןברוח ןופ הפוקת רעקיט

 טעוו'ס .עטסכעלרנעטשראפמוא עמאס סָאד ,1942 רָאי סָאד

 -ָאר ןיא ןא ,ןרעוו טנָאזעג טעוו'ס ביוא ןייז טשינ אמזוג ןייק

 עשטייד יד זא ,רענַאיִאטעג ןראפ ןרָאוװעג רָאלק זיא רָאי ןקיז

 ןבָאה עלא טשינ שטָאכ ,ץענערג א ןָא זיא טייקשירעדרעמ

 ןַאלּפ א ןַארַאפ זיא'ס זא ,ןביולג טלָאװעג רעדָא טסנוועג

 ןבעלוצרעביא ,ןבעל וצ ןליו רעד .ןדיי עלַא ןדרָאמסיוא ןופ

 -נייא סָאד ןעוועג זיא ןטלַאהסיוא ןלעוװ סָאװ יד ןופ ןייז ןוא

 ,גָאזנָא ןא ןעוועג זיא 1942 רעבָא .ָאטעג ןיא ןגעמרַאפ עקיצ

 -ידיי ןופ טיוט םייב טשינ ךיז טליטש סאה רעשטייד רעד זַא

 .ןסַאמ עש

 .רליב ןשילרעטסיוא םענעי ןופ ערָאלק סָאד ןיא סָאד

 -ניירא זיא סָאװ עזַאפ עיינ יד אמתסמ זיא ערָאלק טשינ סָאד

 רעד .ָאטענ ןופ ןקישסיורא ןוא ןקישניירא ןטימ ןטָארטעג

 ףיוא טרַאה טקירדעג רעמוז םענעי טָאה סָאװ רעגנוה רערעווש

 ךָארג ןענעז סָאװ ןעגנורעדָאפפיוא רעטרעדנוה יד .ָאטעג םעד

 ןטיור, ןיא ךיז ןלעטשוצוצ ןדיי ךס א וצ ןעמוקעג טלָאמעד

 ייז וװ ,(ייצילַאּפ לַאנימירק) ָאּפרק רעד ןופ "?זייה

 ןיא ןוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ זיולב ,ןלַאפ עכעלקילג ןיא ,ןענעז

 ,תוריסמס טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג טעדרַאמרעד --- ערעדנַא

 .טכַאמ רעשטייד רעד ןופ תורצוא דלָאנ ןטלַאהַאב ייז זא

 רעבָא ,טניוווענוצ רעטעּפש ךיז ןעמ טָאה םעד וצ ךיוא

 ,יינ ןעוועג ,ָאּפירק ץוח ןשינעעשענ עלא יד ןענעז 1045 ןיא

 ענעפלָאהַאבמוא ןא ןפורעגסיורא ןבָאה ייז ןוא קילָאמטשרע

 ןשיוצ ןענַאטשטנַא זיא סָאװ קינַאּפ רעד וצ ךעלנע ,קינַאּפ

 זיא רעבָא טציא .המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןדיי

 -סיוא טימ ,טײקנפלָאהַאבמוא טימ טרָאּפעג ןעוועג קינַאּפ יד

 טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ טרַאװנגעק א טימ ןוא טײקטּפעשענ

 ןבעל ןופ ןילּפיצסיד יד .עיזוליא טסבלעז ראפ טרָא קינייװ

 ןדעי .יינסָאדנופ גָאט ןדעי ןגיז טזומענ טָאה העש רעד טימ

 רעד לייוו ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאנעג רענַאיַאטעג רעד זיא גָאט

 ןוא עיצַאר יד ,ּפוז לּפעט סָאד .וצרעד ןבירטעג םיא טָאה וומ

 לָאמ סערעי ןענעז סָאװ סעיצַאר-רעטעברַא סיקסווָאקמור

 -עננָא טשינ גנַאל טָאה לסקעוו רעדעי ןוא ןרָאװעג טלסקעוװעג

 ."געט-ךיטש, ןופ טייצ יד ןעוועג זיא 1942 רעמוז .ןטלַאה

 יַאב רעבָא ,עיצַאר-רעטעברַא ןַא סיורא זיא געט ןעצ עדעי
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 ןיא ןבָאה סָאװ ,ענעי רָאנ ןעװעג ןענעז וצרעד טקיטכער

 -באפ יד ןופ ץנעווקערפ רעד ףיוא טרירוניפ גָאט ןסיוועג א

 ןיא) גָאט רעד ןעװו טסוװעג טשינ טָאה רענייק תויה ,ןקיר

 ןעגנַאגעג ןעמ ןיא ןלַאפסיוא טעװ ("גָאט-ךיטש ,,) :ןשטייד

 -עגנָא זיא טעברַא יד .קנַארק בלַאה וליפא טעברַא רעד וצ

 ָאטעג ןיא ןטעברַא רעדניק

 עטרינילּפיצסיד א טעוװעשובעג טָאה ָאטענ ןיא שטָאכ ןעגנַאג

 .הלהב

 -ענּפָא ךיז טָאה ןקישסיורא סָאד ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןריטרָאּפסנַארטניירא רעדיוו סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלעטש

 עשיליוּפ ןעוועג סע ןענעז לָאמ סָאד .ןיירא ָאטעג ןיא ןריי ןופ

 ,ןולעיו ,ץינַאיבַאּפ ןופ :טעטש עקימורא יד ןופ ןדיי

 -םיוא עדעי .וו .א .א וָאטַאכלעב ,עלָאװ ַאקסנורז ,ווָאקירטעיּפ

 -רעדיוש עריא טכארבעגטימ ךיז טימ טָאה הליהק עטזיילענ

 -ענוצ זיא סָאװ טייקמערָא ?סיב סָאד ,רעדליב-םוקמוא עכעל

 ןרָאװעג זיא ןוא עטמַאַאב סיקסווָאקמור ךרוד ןרָאװעג ןעמונ

 .ָאטעג ןיא גנורעדורפיוא עיינ א ןוא ןנעמרַאפדָאטעג

 ראפ טמא רעד ןרָאװעג טרעסערגראפ זיא געט ענעי ןיא

 ןעמונעגרעביא טָאה טמַא רעד ."ןטייהנגעלעגנָא ערעדנוזאב ,

 םישובלט יד .טריטרָאס םיא ןוא שוכר ןטכַארבעגניירא םעד

 המחלמ רעד ראפ) 7 קָאדיװ ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןענעז

 80 רענַאקשיצנַארפ ףיוא ךיש ןוא (עלוש-סקלָאפ עשידיי א

 זייוולייט זיא טנַאװעגטעב ,ןינוב םייח ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 טלייטרַאפ ןייוולייט ןוא ?ָאטיּפש םוצ ןרָאוװעגנ ןבעגנענרעביא

 ."סעקשיש , יר ןשיווצ ןרָאװעג

 ןיב טרעדורענפיוא ןעװעג ןיא ָאטענ ןיא גנומיטש יד

 ךיז ןבָאה סָאװ ןעגנַאלק עכעלביולנמוא עיינ לָאמ סעדעי ,רָאג

 ןענעז סָאו תוריזנ עיינ לָאמ סעדעי .תמא סלא טקיטעטשַאב

 -וקעג ןענעז ייז רעדייא ןעגנַאלק-ןסַאג ךרוד ןרָאװעג טנָאזעגנָא

 לטרעוו א טַאהעג טָאה ָאטעג ןיא םזילַאטַאפ רעד .לעיציפָא ןעמ

 וליפא ביוא .ןביולנ סע ןעמ געמ טכעלש זיא'ס ביוא ;רַאפרעד

 ,תמא ןַא ןרעוו סע טעוװ ,תמא טשינ ךָאנ זיא'ס

 ,ןרעװו טלעטשעגטסעפ ןעק ץנעדיווע רעכעלטכישענ ןופ

 ןיא זיא 1942 רעבמעטּפעס זיב יאמ ןופ דָאירעּפ רעד זא

 ךס א בילוצ רעטסרעװש עמאס רעד ןעוועג ָאטעג רעשזדָאל

 ןופ דָאירעּפ רעד -- ןעוועג זיא הביס עטשרע רָאנ יד .תוביס

 םישדח ענעי ןיא טכיירנרעד טָאה סָאװ רעגנוה ןכעלרעדיוש א

 ןופ סָאַאכ רעד ןעוועג זיא הביס ערעדנַא ןַא .ךיוה רעיינ א וצ

 -ענּפָא טָאה סָאװ ,ָאטעג ןופ ןדיי ןקישסיורא ןוא ןקישניירא

 .תונווכ עשטייד ןופ עזַאפ עקידנעַארדַאב רעמ ,עיינ א טלניּפש

 -עגסיוא עניימעגלא עטשרע יד ןעוועגנ זיא הביס ערעדנַא ןא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאוװ גנורעקלעפַאב רעד ןופ טײקטּפעש

 ןעוועג ןענעז טלָאמעד רעבָא ,1941 ביֹוהנֶא ןיא ךָאנ ןזייװַאב

 ןלַאפעג ןענעז סָאװ יד ןוא רערעיודסיוא ןשיווצ ןדישרעטנוא

 -סיוא) םינּפ "ערדעסּפַאלק , סָאד טָאה 1942 רעמוז ןיא ,ךיג

 -ַאכ םעניימעגלא ןא ןעמונעגנָא (ןושלדָאטעג ןיא טייקטרעצעג

 ;דחּפ רעניימעגלא רעקילָאמטשרע רעד רקיע רעד ןוא רעטקַאר

 -ַאבמוא יד ןיא 1942 רעמוז ןיא רעבָא טנאקאבמוא עקַאט

 גנורעקלעפַאב רעצנַאנ רעד ןופ ?ייט א ןרָאװעג טיײקטנַאק

 עטריגיליווירּפ יד וליפא זא ,טנָאזעגנָא טָאה סעּפע .ָאטעג ןופ

 רעווש זיא'ס .קילייווטייצ זיולב טריניליווירּפ ןענעז ָאטענ ןופ

 -לצנייא ןיא ןריזילַאנַא וצ ןרָאי עכעלשטנעמ ןופ קחרמ א ןופ

 ,רעמוז םענעי דָארג יוזא ןעוועג זיא סָאד סָאװראפ ןטייה

 טבעלענרעביא ןבָאה סָאװ יד ןופ ?ייט רעטסערג רעד רעבָא

 ןיא טינשּפָאטיײיצ א סלא זא ,ןייז םיכסמ ןלעו ָאטעג סָאד

 ןופ רעמוז רעד ןזיא ָאטעג ןופ םישדח ריפ טימ רָאי ריפ יד

 ןיא ?ייוו ,ראפרעד רשפא .?טיּפַאק עטסשינַארט סָאד ב"שת

 ןעװעטַאר ןופ עיזוליא ןא םעילטענ ךָאנ טָאה םוהת םענעי

 יוזאיוו טשינ טסייוו רענייק זא ,ןעוועג רָאלק זיא'ס רעבָא ךיז

 זיא סָאד סָאװרַאפ ןגָאז וצ רעווש .ןעװעטַאר ךיז ןעק ןעמ

 םעד ןלעטשוצטסעפ זיא רעווש טשינ רָארגנ רעבָא ,יוזא ןעוועג

 .ןעוועג סע זיא יוזא זַא ,טקַאפ

 םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ יד ןעוועג ןענעז טכערעג ןוא

 זיא'ס בוא ,;:נָאז ןשיניצ םעד טימ גנַאנוצ ןשיטסילַאטַאפ

 ןיא ,טסוגיוא ףוס ."תמא ןרעו סע טעו תמא טשינ ךָאנ

 ןענעז ,רעבמעטּפעס ןט1 ןפיוא טסוניוא ןט21 ןופ גָאטראפ

 -ינוא עשטייד ןיא הלבח יכאלמ טימ סָאטױא-טסַאל ערעווש

 -טסַאל יד .ָאטעג ןיא ץַאלּפ רעטולַאב ןכרוד ןיירא ,ןעמרָאפ

 -וועיגאל ףיוא לָאטיּפש םייב טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה סָאטיוא

 ןבָאה ?לָאמ סָאד .ןביוהעגננָא ךיז טָאה החיצר יד ןוא 86 עקצינ

 יד סלא ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב) רענערט ּפעק-ןטיוט יד

 ץרעייז ןטלַאהַאבסיױא וליפא טווּורּפענ טשינ (עדנַאמָאק-לָאר

 ,עקנַארק ןופ לָאטיּפש סָאד ןקיניירסיוא ןעמוקעג ןענעז ייז .תונווכ

 ןייג טנעקענ ןבָאה סָאװו עקנַארק יד .סעינָאמערעצ םוש ןֶָא

 -לָאטיּפש ןופ ףליה רעד טימ רעדָא תוחוכ ענענייא טימ ןבָאה

 -טסַאל יד ףיוא ףיורא געוו רעייז ןעניפעג טזומעג לַאנָאסרעּפ

 עכנַאמ :ןדישרַאפ ןעוועג זיא עקנַארק יד ןופ ?רוג רעד ,סָאטיוא

 סָאטיױוא יד וצ ןגנָארטענּפָארא רענעלפ יד ךרוד ןרָאװעג ןענעז

 םידגב עכעלשטנעמ ןיא םילָאװייט יד ןבָאה ערעדנַא ןוא

 ןופ דישרעטנוא ןָא רעטצנעפ יד ךרוד ןפרָאװעגסיורא

 .ךיוה רעכלעוו

 טרירעגנָא ןרָאװעג טשינ ןזיא לַאנָאסרעּפ-לָאטיּפש סָאד

 ,רעטעברא-לָאטיּפש יד ןבָאה טיײהרענעטלַאהַאב .הריזג רעד ןופ

 ןבָאה סָאוװ עקנארק יד וצ גנודיילקַאב ןבעגעג ךעלנעמ רָאנ ּוװ

 ןיא עקנַארק עכנַאמ .ןעװעטַאר וצ ךיז טייקכעלנעמ א טאהעג

 .טנעה עשיחצור יד ןופ ןפיולטנַא וצ ןעננולעג םורא יוזא

 -וּפ , ןיא ךיוא טליּפשענּפָא ךיז טָאה דליב עבלעז סָאד

 -סייג ראפ לָאטיּפש ןיא עלָאסעװ רעד ףיוא ןוא לָאטיּפש "ןשיל

 ןצנַאגניא גָאט םענעי ןיא ןיא עטצעל סָאד ,עקנַארק קיט

 .ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןרָאװעג טרידיווקיל
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 ,ָאטעג ןיא טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה טכַאנרַאפ ןבלעז םעד

 סָאװ יד עלא ןלעטשוצ ייז לָאז ןעמ ןעגנַאלרַאפ ןשטייד יד זא

 ןיא טנעה יד ןיא סעטסיל טימ .לָאטיּפש ןופ ןפָאלטנַא ןענעז

 סָאװ עקנַארק יד ןכוז ןעגנאגעגמורא (.ד .א) יײצילָאּפ עשידיי יד

 רעלעטיּפש יד ןופ ץנעדיווע רעד ןיא ןבירשראפ ןעוועג ןענעז

 .1942 רעבמעטּפעס ןט1 ןראפ

 לָאמ סָאד ךיוא טָאה ןלַאפ עקידרעירפ ךס א ןיא יװ

 ןשטנעמ סיקסווָאקמור .עיצקעטָארּפ ?לָאר עסיורג א טליּפשעג

 עכעלקילגמוא ערעדנַא ראפ  ןרָאװענ טשיוטעגסיוא ןענעז

 ןעמונענוצ עיצקַא-לָאטיּפש יד טָאה ?כה ךס ןיא ןוא תונברק

 ןייק טזָאלעגרעביא טשינ טָאה ןוא ןשטנעמ ?00-600 ךרע ןא

 .גנוטכינראפ ףיוא ןעייג ענעמונעגוצ יד זא ,קפס

 קערש רעוויטקַא ןוא רעטקעריד ןופ געט ןיא קידנעטש יוװ

 ,גָאזסיוארָאפ רעד ָאטעג ןיא טגָאיעגנָא לָאמ סָאר ךיוא טָאה

 -רעד טרעוװ סָאװ םעד ןופ ליּפשרָאפ א ןיא ענעעשעג סָאד זא

 .טּפעס ןט2 םעד ,ךָאװטימ ,גָאט ןרעדנַא םעד ןיוש .טרַאװ

 ןופ ןעגנַאלרַאפ ןשטייד יד זא ,טסגװעג ָאטעג ןיא ןעמ טָאה

 ןעצ רעטנוא רעדניק עלא ןבעגסיורא ייז לָאז רע ןיקסווָאקמור

 סָאד זיא ןהעש ענעי ןיא .טייל עטלַא עקיאעפמוא יד ןוא רָאי

 ןעגנַאלק יד יו ךיג יוזא רעבָא .?עיציפָא ןעוועג טשינ ךָאנ

 -ענ ךיי-ָאטעג רעכעלטינשכרוד רעד טָאה ןגנָארטעצ ךיז ןבָאה

 טשינ ךָאנ לייוורעד זיא'ס וליפא ביוא , תמא זיא'ס זא ,טסוװ

 -מַאז ןעמונעג ךיז ןבָאה ןטרָאסעריסטעברַא יד ראפ "...תמא

 טימ רעדָא ןיילא ערעדנא ןרעטלע טימ עכנַאמ ,רעדניק ןעֿל

 -ראפ :קעװצ ןייא טימ רעטסעווש ןוא רעדורב ןרעטלע ןא

 .רעטעברא סלא ןרעוו וצ ןבירש

 ,סעיצקורטסניא ןבעגעג ןבָאה סרעטייל - קירבַאפ עכנַאמ

 ,טעברא רעד וצ רעדניק ןעמענוצ ןעמ לָאז ךעלנעמ רָאנ ּוװ זא

 ןוא ןעמענוצ זיא רעטלע ןיא ?פייוצ א ןַארַאפ זיא'ס ביוא

 -יינש ןופ רָאטקעריד רעד ,רעזַאלג) טלַא רָאי 10 ןביירשראפ

 ןבעגעג ןעגנוזייוונא עקיזָאד יד טָאה ,עקסרָאוד ףיוא יירעד

 קירבאפ רעד ןיא ןוא ןקירבאפ עדייב ןיא עטמאַאב ענייז וצ

 ןופ ןטלַאהעג ןבָאה רעטייל ערעדנַא ,(19 ס'יאבנ יכדרמ ןופ

 ,קידנגנַאלרַאפ ץנעדיווע יד ןסָאלשעג ןוא רָאג זיב לעמרָאפ ןייז

 ןעגנערב ןלָאז טעברא וצ ןרעוו ןעמונעגנָא ןליוו סָאװ יד זא

 עקסרעימָאטול רעד ףיוא טמַא-סטעברַא ןופ גננוקיטעטשאב א

 רעבָא .("תוכלמ ס'יקצינעש , ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב) 1

 לָאר עסיורג א טליּפשעג ןהעש עטשרע יד ןיא טָאה ָאד ךיוא

 | .טפַאשטנַאקַאב

 יד .טקיטעטשאב ןרָאװעג עטנַאעג סָאד זיא קיטשרענָאד

 ןענעז לָאמ סָאד .תענושמ זיב ןסקָאװעג זיא ָאטעג ןיא הלהב

 ןבָאה סָאװ רעדניק ןופ ןעייר ןייק רעמ ןעוועג טשינ ןיוש סע

 דחּפ טימ ,עצנַאנ ןסַאמ רָאנ ןטרָאסער יד ראפ טלמַאזענ ךיז

 -ענ טָאה סָאװ קיגָאל רעדעי ןגעק גנונּפָאה ןוא ןניוא יד ןיא

 יד .ָאטשינ רעמ גנונּפָאה ןייק זיא'ס זא ,ןזייוַאב טווורּפ

 .ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש רעבָא ןענעז ןקירבאפ עלא ןופ ןרעיוט

 ןקיטכיט א ןיא טרָאד ןוא ָאד זיולב (?לעפַאב סיקסווָאקמור)

 ןייז ביוא זא ,רעטייל ןייז ןנייצוצרעביא ןעגנולעג רעטעברַא

 טיירג רע זיא ןרעוו ןבירשראפ טשינ טעוװ דילגטימ-החּפשמ

 ןרעגנוי םעד טימ ןיינטימ ןוא טעברַא רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז

 סָאד ךיוא רעבָא .ןלעו טשינ לָאז ?לרונ רעד ןיהַאּוװ דניק

 ךָאנ ףרַאד ןויסנ רעד זא ,ןענַאטשרַאפ טָאה דניק ענעבירשרַאפ

 ,גנונפָאה א יװ רעמ טשינ ןיא ןביירשראפ סָאד זא ,ןעמוק

 ,גנורעכיזראפ ןייק טשינ רעבָא

 יד ןיא ןטסקרַאטשמַא ןגעלעג ןיא דחּפ רעטעקַאנ רעד

 ןיא דניקיָאטעג ןראפ .תונברק יד ,ךעלרעדניק יד ןופ ןניוא

 .טייקפייר רענערַאפרעד ןופ רעטלע ןא ןיוש ןעוועג רָאי טכַא

 ,ןלעטשוצוצ ךיז טרעדָאפענפיוא ייז טָאה טיוט רעד זא ,טציא

 טניימ סָאד סָאװ טסווװװוַאב קידנעטשלופ ןעוועג ךיז ייז ןענעז

 ןטכיזסיוא ערעייז ןענעז סע ןיילק יו ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןוא

 ןטלָאּפשעג עגַאל יד טָאה םוחת א יװ .ךיז ןעוועטַאר ףיוא

 טשינ ןבָאה סָאװ ,ענעסקַאוװרעד יד רענַאיאטעג ןסָאלק ייווצ יד

 רעשילרעטסיוא טימ ןבָאה סָאװ רעדניק יד ןוא ןפלעה טנעקעג

 ךיוא עבלעז סָאד .ענַאל ענענייא רעייז ןענַאטשרַאפ טייקפייר

 .רעטע'מתחענ א ןעוועגנ זיא ?רונ סנעמעוו ,םינקז טימ

 ןבָאה רָאי טכַא ןופ רעדניק ןעוו ןלַאפ עקינייא ןעוועג

 -רא יו ןרעוו ןבירשראפ ידכ עקירָאיןעצ סלא ןבעגעגנָא ךיז

 וליפא ןבָאה טעברַא רעד וצ רעמעננָא יד .ןטרָאסער ןיא רעטעב

 רעבָא -- ןגיק א ןיא'ס ןזַא ,טסוװעג ןלַאפ עכנַאמ ןיא

 ןענעז רעבָא ןיימעגלא ןיא .ןסיוו טשינ טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז

 עקיזָאד יד ךיוא .תוביס עשיפיצעּפס טימ ןלַאפ רָאנ ןעוועג סָאד

 ןפיוא ,ןרָאװעג טנקורטראפ ךינ גָאט םענעי ןיא ןענעז ןלַאפ

 -לַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ ךמס ןפיוא) יקסווָאקמור ןופ לעּפַאב

 טמַאסטעברא רעד ןוא טמַא רעשיטסיטַאטס רעד זיא (?גנוט

 יד ןיא ןוא סָאנ ןיא .ןרָאװעג ןסָאלשעג (תוכלמ סיקצינעש)

 םעד .מ .נ קיטיירפ זא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ןיא רעטרע-סטעברא

 -כעלטנפע ָאטעג רעד וצ ןדער יקסווָאקמור טעװ .טּפעס ןט4

 -רעימָאטול ףיוא רעשעלרעייפ יד ןופ ץַאלּפ ןסיורג ןיא טייק

 .ָאטעג ןיא ענַאל רעיינ רעד ןגעו 15 אקס

 טנַאקַאב ָאטעג רעד ,עגַאל אזא ןיא לָאמ סעדעי יוװ זיא'ס

 ןבָאה ןשטייד יד .הריזג רעד ןופ ןטייהלצנייא עלא ןרָאװעג

 -לָאר רעד ראפ ןלעטשוצוצ ,לעפַאב א ןיקסווָאקמור ןבעגעג

 טָאה סָאד .ָאטעג ןופ םינקז ןוא רעדניק 20.000 עדנַאמָאק

 ךיז ןבָאה סָאװ רָאי 10 זיב רעדניק עלא ךרע ןא ןסָאלשעגנייא

 זיא עבאגפיוא יד .רָאי 00 רעביא יד ןוא ָאטעג ןיא ןענופעג

 רעד טימ יז ןריפוצכרודא ןיקסווָאקמור ןרָאװעג טױרטרַאּפנָא

 ןעמ .(ייצילָאּפיָאטעג) טסניד-סגנונדרָא רעשידיי רעד ןופ ףליה

 "ןַאב רעד ייב שטשָאגָאדַאר ןיא זא ,טסוװעג ָאטעג ןיא טָאה

 ןענַאגַאװ-טסַאל ןיוש ןטרַאװ (ָאטעג ןיא ,ןישירַאמ) עיצַאטס

 .ןרעוו ןעמונעג ןלעוו סָאװ יד ראפ

 טָאה גנורעקלעפַאב ָאטעג רעד וצ עדער סיקסווָאקמור

 זא ,סיוא טעז .ןטייהלצנייא יד טקיטעטשַאב יוװ רעמ טשינ

 ביוא טלפייווצעג יקסווָאקמור וליפא טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא

 טָאה עדער ןייז .הריזג יד ןריפכרודַא ןזָאלרעד טעוװ ָאטעג סָאד

 רעבָא ,קורדנייא ןכעלרעדיוש א רערעהוצ יד ףיוא טכַאמעג

 ךרוד ,ןקיאורַאב ןופ גנוקריוו עשילרעטסיוא יד טָאהעג טָאה יז

 .ןכערבעצ קיטסייג

 -וװָאקמור ךָאנ ,טדערעג ןבָאה םיתרשמ ענייז יו םעדכָאנ

 רעטלמַאזראפ רעד ןופ ןענייועג יד ךָאנ ,עירעטסיה סיקס

 שואי ןקיטסייג ןטימ ןעגנַאגעצ ךיז םלוע רעד ןזיא ,עסַאמ

 .ןטנעֶאנ א ןופ טיוט ןופ טרַאװנגעק ןיא לבא ןא טיילגַאב סָאװ

 עטריזינאגרַא טשינ רעטנזיוט ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג סָאד

 ןכעלנעזרעּפ א ןגָארטעג טָאה ייז ןופ רעדעי סָאו ,םידיחי

 ןופ לשומ רעד טָאה ,דצ רעייז ןופ רעבָא ,ךיז טימ קילגמוא

 ןא ,הנכס ןייק ןעזעג טשינ יקסווָאקמור .ח .מ ָאטענ תוכלמ
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 וליפא זיא'ס .ןרעוו טרידיווקיל קידנעטשלופ לָאז ָאטעג סָאד

 טָאה ,שינעגעגַאב םינּפל םינּפ רעקידלרוג רעד ךָאנ זא ,ךעלנעמ

 עשינכעט יד ןביוהנָא ןיוש געמ רע זא ,טסּוװעג יקסווָאקמור

 .לעפַאב ןשטייד םעד ןריפוצסיוא ידכ ןעגנוטיירנוצ

 ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא סַאג ןיא ןעננוכַאמטנַאקַאב ךרוד

 -עגלא ןַא ןָא ךיז טביוה .מ .נ 5 .טּפעס ןט5 םעד ,תכש ןופ זא

 ןביילב זומ גנורעקלעפאב ָאטענ עצנַאג יד ןוא ערעּפש עניימ

 ערעּפש יד גנַאל יװ ,רעזייה-ןיוו ערעייז ןיא ןסָאלענּפָא

 טיידנא ןַא ,ןרָאװעג טגָאזעג טשינ ןיא ןטלַאהנָא ףרַאד

 ."ףורּפֶא םוצ זיב, ןופ םרָאפ רעד ןיא ןרָאװעגנ ןבעגעג זיא

 עטמַאאב עכעלעזא ראפ ןרָאװעג טכַאמענ זיא םָאנסיוא ןא

 ןרעקראפ וצ שינעביולרעד עלעיצעּפס א טָאהענ ןבָאה סָאװ

 -סטעברַא ערעייז ןריפסיוא , ןטימ גנַאהנעמאזוצ ןיא סָאג ןיא

 ,"ןטכילפ

 רעטשרע רעד ןיא טרעהענ ןבָאה עּפורג רעקיזָאד רעד וצ

 זיא טעבראטימ רעייז ןופ זירּפ רעד .ייצילָאּפ עשידיי יד ייר

 זיוה א ןוא זייּפש ןופ גנולייטוצ עכעלנעט עלעיצעּפס א ;ןעוועג

 עטלַא ןוא רעדניק ערעייז ןטלַאהַאבסיױא טנעקעג ןבָאה ייז ווו

 -כרודא טכיורבעג ןבָאה ןיילא ייז סָאו הריזג רעד ןופ טייל

 תויה .ָאטעג ןופ עטלַא ןוא רעדניק ערעדנַא יד רעביא ןריפ

 ןיילא ייצילַאּפ יד ביוא ,רעכיז ןעוװעגנ טשינ זיא יקסווָאקמור

 -ָאֹּפ רעד וצ ןענעז ,טעברַא רעייז ןריפוצסיוא חוכב ןייז טעוװו

 -רַאפ ךָאנ ןוא רעשעלרעייפ יד ןרָאװעג טלייטענוצ ךיוא ייציל

 -יײּפש רעכעלגעט רעד ראפ .ה .ד "זיירּפ , ןגעוו ןעגנולדנַאה

 ךיוא ןענעז רעדניק ערעייז ןופ גנורעכיזרַאפ יד ןוא עיצַאר

 ,"עידראוג עסייוו, יד טעברַא רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירא
 ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ץַאלּפ רעטולַאב ןופ רעגערט יד

 -ָאלַאק .א.א לעמ ןדָאלסיוא םייב ?ײטּפָא-עיצַאזיוװָארּפַא

 טריגיליווירּפ ביֹוהנֶא ןיא ךיילנ ןענעז םורא יוזא .,ןזייּפש לַאינ

 ערעדנַא .טייל עטלַא ןוא רעדניק טנזיוט עכעלטע ןרָאװעג

 לָאצ יד ידכ טרָא רעייז ןעמענרַאפ טפרַאדענ ןבָאה רענַאיַאטעג

 .ןרעו טלופראפ לָאז 20.000 ןופ

 קידנעטש טשינ ןא ,טסנוװעג ןיוש ןבָאה ענערַאפרעד

 זיא סע יו יוזא טקנוּפ ןבירשעג טרעוו סָאװ סָאד טניימ

 ,םישדח-רעטניו יד ןופ סעיצַאטרָאּפעד יד ךָאנ .ןבירשעג

 ךיוא ןסייה טנעקעג עטלַא ןוא רעדניק 20,000 טָאה

 טָאה'ס .סעּפורג ייוצ יד זיולב טשינ ןוא לָאצ ערעדנַא ןא

 -עג ךעלרעּפניישַאב טָאה'ס .עטנוזעג ,עקנארק ןסייה טנעקעג

 עכנַאמ עקַאט ןבָאה .עטריניליווירּפ יד ןופ ץוחא רעדניק ןסייה

 -רַאפ-ָאטעג רעד וצ טירטוצ א טָאהעג ןבָאה סָאװ רענַאיַאטעג

 ןופ םידיחי וצ וליפא רעדָא ,טעברַא רעייז ךרוד גנוטלַאװ

 ,ןשטייד ?ערעייז, ייב ןטעבענסיוא ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד

 ןלַאפ ןופ ןצישאב טלָאזעג ייז טָאה סָאװ ווירב-סוחי ?קיטש א

 יוזא .ָאטעג ןופ טקישעגסיורא ןרעוו ןוא ןברק רעקילעפוצ א

 ןיא ןרָאװעג רענעלק רדסכ תונברק ןופ ןיירק רעד זיא םורא

 ןשיווצ קידתונכס ןסקָאװעג רַאפרעד זיא ןוא תוחּפשמ ןופ לָאצ

 םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ תוחּפשמ יד ןופ םידיחי יד

 .עיצקעטָארּפ

 -טיה רעד ראפ ןיא גָאט ןטשרע ןופ ךשמ ןיא ןיוש רעבָא

 טעו טנעה עשידיי טימ זא ,ןרָאװעג רָאלק טכַאמ רעשיטסירעל

 עשטייד יד .לָאצ עטרעדָאפעג יד ןעלמַאזפיונוצ גנַאל וצ ןרעיוד

 -םיונוצ ןופ טעברַא יד ןריפכרודא ןעמונענ ןבָאה םיחצור

 .טנעה ענענייא יד ןיא תונברק טנזיוט קיצנַאװצ יד ןביולק

 ןיא ָאטעג סָאד ןא ,רָאלק טנייה זיא טייצ ןופ חטש ןכרוד

 -ענַאב יד .עיצקעלעס רעניײמעגלַא ןַא רַאפ ןענַאטשעג טלָאמעד

 קיטרַאנדישרַאפ ןעוועג ןזיא ןרָאטקעלעס עשטייד יד ןופ גנומ

 עכנַאמ .טעטילַאיטסעב רעייז ןופ טייקסיורג רעד ןיא רָאנ
 -סיורא ןוא עיצקעלעס יד ןריפכרודַא טימ טנגונַאב ךיז ןבָאה

 ןופ לסיבא ןבעגענוצ ןבָאה ערעדנַא ,תונברק ערעייז ןריפ

 -ידיי א ןעו לַאפ א ןעוועג .עיצַאזיװָארּפסיא רענעגייא רעייז

 ראפ טָאה סָאװ דיי רעשיווטיל א ,יקסלָאװַאכוס) רערעל רעש

 ןיא קירבַאפ-עװלַאכ ןוא עדַאלָאקָאש א טריפענ המחלמ רעד

 -רעזייא , ןייז ןזיווענ 42 רענישזעשזב ףיוה ןיא טָאה (שזדָאל

 רעד .עיצקעלעס רעד ןופ רעריפכרודא םעד וצ ווירב "םענ

 רע טָאה ךָאנרעד טנעיילעג טשרמולכ ווירב םעד טָאה חצור

 רעשידיי רעד וצ רערעל םעד ןבענעגנרעביא ןוא ןסירעצ םיא

 ןבָאה סָאװ רענענעוו יד ףיוא ןגעוו וצ טריפעגפיורא ייצילָאּפ

 ןברק א ןסָאשרעד ןבָאה ערעדנַא .ןרָאטקעלעס יד טיילגאב

 -סַאװ א טשרעהעג טָאה סאנ ָאטעג רעד ןיא .טרָאד ןוא ָאד

 לייט א ןיא ךיז טָאה ?שמל יוזא .יירעדרעמ ןופ עילַאנַאכ

 טיירּפשראפ ,ךרודא ןעוועג ןיוש זיא עיצקעלעס יד ווו ָאטעג ןֹופ

 -כָאנ ןביֹוהנֶא ךיז טעוװ גנולייטראפ גייצנירג יד זא ,גנַאלק א

 רעד ןיא ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ןדיי רעטרעדנוה ןעוו .גָאטימ

 ָאטיוא ןא ןזיוואב ךיז טָאה קרַאמ גייצנירג ןופ רעיוט ןרַאּפ ייר

 -ענ ןוא עייר יד ןסָאשַאב ןבָאה סָאו םיחצור עשטייד טימ

 -ענ טרָאד ןוא ָאד זיא ךָאד .ייז ןשיווצ רעקילדנעצ טע'גרה

 .הריזנ רעד ןופ ןטלאהַאבוצסיױוא ךיז דיחי א ןעגנול

 ןעוועג ןיב ,רָאי 16 קידנעייז טלא טלָאמעד ,ןיילא ךיא

 .עיצארטסינימדא גנוטלאווראפ זיוה רעד ןיא ?גנייקיש א

 טנַאיצילַאּפ רעשידיי א טָאה ,רעבמעטּפעס ןט8 םעד ,קיטסניד

 לָאז ךיא לעפעב ןשיפארגָאטקעה א םייהא זדנוא וצ טכַארבעג

 רעד .מ .נ 4 ,ץאלּפ רעטולאב ןפיוא טסניד ראפ ןלעטשוצ ךיז

 עטמאאב יד ,ןברָאטשענסיױוא שממ ןעוועג זיא ץַאלּפ רעטולַאב

 ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז טסניד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -מוא תולרונ ערעייז ףיוא טרַאװעג ןוא ןעָארויב ערעייז ןיא

 -קיש יד ןופ ָארויב ןיא ןיירא זיא טנווָא 9 םורא .ענעפלָאהַאב

 יד ןופ רבחמ םעד ןבעגענרעביא ןוא רעשעלרעייפ א ךעלגניי

 -לַאטעמ ןופ רָאטקעריד ןשידיי ןופ ?גיז ןטימ לקעּפ א תורוש

 -רַאפיַאטעג רעד ןופ רעטייל םעד וצ טריסערדַא ,1 ?ײטּפָא

 ןפיוא ןענופעגנ ךיז טָאה ָארויב סנעמעוו ,ו"שי ווָאביב גנוטלַאוװ

 ַארויב ןייז ןיא קידנעמוקניירא .ץַאלּפ רעטולַאב ןופ קע ןרעדנַא

 -עצ א ןיא רוכיש טיוט שממ קידנציז םיא ןפָארטעג ךיא בָאה

 טָאה'ס ןכלעוו ןיא ָארויב ןרעטצניפ א ןיא דמעה טעשטַארכ

 טָאה ווָאביב .טכיל העיקש עטצעל סָאד טרעמַאלקענ ךָאנ ךיז

 -ענוצ רע טָאה ךָאנרעד .ליוו'כ סָאװ טנערפעג רענעּפָאזַאב א

 טגָאזעג ןוא טגנַאלרעד םיא בָאה ךיא סָאװ לקעּפ סָאד ןעמונ

 ריא ,ןייגנ טסעוו וד ךיוא, ;ךיז וצ בלַאה ןוא רימ וצ בלַאה

 ,?טוּפַאק זיא ָאטענ סָאד , ,םאנסיוא ןָא ןדיי עלא ,ןייג עלַא טעוו

 "..ךַאמּפָא םעד טשינ טלַאה עדנַאמָאק עטקַאקרַאפ יד

 ,סָאװ ףיוא קידנסיו טשינ טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ןדנוצעגנָא טָאה רע זיב ,עליוו א ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד

 ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה ,שיט ןייז ףיוא ?ּפמעל-ַארויב א

 רעד וצ טקורענוצ טנַאה ןייז ךיז טָאה םאזננַאל ,ןעזרעד ךימ

 -לָאװער ןייז טכוז רע זא ,טכודעג רימ ךיז טָאה סע .ענעשעק

 עצרוק א ,ןפָאלטנַא ןיב ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא .רעוו

 זַא ,טסוװעג ץַאלּפ רעטולַאב ןפיוא ןעמ טָאה ךָאנרעד עלייוו
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 טָאה רע ,"ןעטסעטלע ןעדוי , םעד ךיז וצ ןפורעג טָאה ווָאביב
 ךיוא ,רעװלָאװער א טימ טָארדעג םיא ךיוא ןוא ןגָאלשעצ םיא
 ןעמעוו ,ווָאביב ןקידתונכס םעד ןופ ןּפָאלטנַא זיא יקסווָאקמור
 ןפַאלקש עשידיי ןופ למערק ןייז זא ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה'ס
 .ןייא ךיז טקַאּפ

 -רעה עטולָאסבא יד ."ערעּפש , יד ןעוועג ןזיא סָאד טָא
 -לָאר , יר ןעװעג געט ענעי ןיא ןענעז ָאטעג ןרעביא רעש
 טשינ טָאה ווָאביב וליפא ןא ,סיוא טזייו ןוא "?עדנַאמָאק
 ןצנַאגניא רעדָא "ךַאמּפָא , םעד ןטלַאה ןלעװ ייז ביוא טסּוװועג
 ,טפעשענ ןייז ןרידיווקיל

 -ראפ טָאה יז .ךָאו עצנאג א ןטלַאהעגנָא טָאה ערעּפש יד
 לָאצ יד .עקנַארק רעדָא עטלַא ,רעדניק רָאנ טשינ ןעגנולש
 רַאפרעד ,20.000 זיב ןעגנַאנרעד טשינ רעבָא זיא תונברק

 -- ןברק םענעגייא ןייז 'ןבענעג , יקסווָאקמור טָאה רעבָא

 .ןישירַאמ ןיא ָאטעג ןופ רעזייה םימותי יד ןופ רעדניק יד

 טנַאקַאב ןעוועג המחלמ רעד ראפ זיא רעכלעוו ,יקסווָאקמור

 ,קעווונעלעה ןיא זיוה םימותי ןשידיי ןופ סוּפורטוּפא רעד יװ

 רעצישַאב א ןופ לָאר יד טליּפשעג ערעּפש רעד וצ ןזיב טָאה

 וצ םימותי יד ןופ ןקיש סָאד טָאה רע .םימותי ָאטעג יד ןופ

 .ןברק "רעכעלנעזרעּפ , ַא יו טכַארטַאב טיוט ןרעכיז ַא

 -ייד רעזיצערּפ טימ ןענעז ,ערעּפש רעד ןופ ףורּפָא ןטימ

 ךיז ןבָאה סָאװ יד עלא ןרָאװעג "טיירפַאב , טייקשיניצ רעשט

 ףור א ןבעגעגסיורא טָאה ווָאביב .ָאטעג ןיא ןענופעג ךָאנ

 ןגָאוצנָא ידכ טעברַא רעד וצ קירוצ ךיז ןלעטש וצ ָאטעג םוצ

 -רעוו יד טיול) "עזױּפ-ור , רעד ןופ עיצקודָארּפ ענעריולראפ יד

 יקסווָאקמור יו טקנוּפ זא ,סיוא טעז .(ףורפיוא ןייז ןופ רעט

 םייב ןריגַאער טעו ָאטעג סָאד יוזאיוו טסווװעג טשינ טָאה

 רעכערבראפ-טּפיוה רעד טָאה יוזא ,הריזנ רעד ןופ ביױהנָא

 ָאטעג סָאד יוזאיוו ,טסווװװעג טשינ גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןופ

 סָאד רעבָא .תרכ ןשיזיפ םעד ןריפכרודַא ןכָאנ ןריגַאער טעוו

 יו ערעּפש ןברוח ןכָאנ ןפלָאהַאבמוא יוזא ןעוועג זיא ָאטעג

 ,טנפעענ ךיז ןבָאה ןקירבאפ יד .הריזג רעד ןופ ביֹוהְנֶא ןראפ

 יד ןלייטראפ רעדיוו ןביוהעגנָא ןבָאה רעבלעוועג - זייפש יד

 ָאטעג סָאד טָאה םיבוט םימי יד ןופ םוקנֶא ןטימ ןוא סעיצַאר

 ּפוז -טרָאסער רעד ראפ ,טעברַא ערעווש טימס טמעטָאעג רעדיוו

 ןקירבאפ ערעייז ןיא רעטעברא יד ןבָאה גָאט רוּפיכ םוי ןופ

 סָאװ טנלָאשט קידבוט-םוי א ךיק סיקסווָאקמור ןופ ןעמוקַאב

 .ןבירָאליק טימ ?פָאטרַאק ןופ ןענַאטשַאב ןזיא

 1943 ,"לַאמרָאנ, זיא סעלַא

 -נייא רעד ןיא גנולייטעצ עשיכיסּפ א ןַארַאפ זיא'ס ביוא

 רעוו ךיז טגערפ'ס ביוא ,גנורעקלעפַאבדָאטעג רעד ןופ גנולעטש

 טבעלעגנייא קרַאטש ױזַא ךיז גנורעקלעפַאבדָאטעג יד טָאה יצ

 ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא טָאה יז זַא ,טײקלַאמרָאנ טשינ רעד ןיא

 יכיסּפ רעד .ָאי :רעפטנע רעד זיא -- ןלַאמרָאנ סלַא בצמ םעד

 רעטנזיוט ךרוד יו ךיילג .ערעּפש יד ןעוועג זיא ךורברעביא רעש

 סָאװ תועידי עמייהעג ?לסיב םעד ךרוד ,ןגעו ענעטלַאהַאב

 ָאטעג סָאד סָאװ םעד ךרוד ןוא טנָאמרַאפ טָאה ָאטענ סָאד

 טציא זיב :;טגָאזעג ?רוג רעד טלָאװ --- טבעלענרעביא טָאה

 ףיוא יװ ןבעל ןקידהמחלמרַאפ םעד ףיוא טקוקעג ריא טָאה

 סיוא טיירד טציא ;ןריולרַאפ טָאה ריא סָאװ עלַאמרָאנ סָאד

 -וצ רעד וצ טקוק ןוא גנוטכיר רערעדנַא רעד וצ םינּפ סָאד
 סָאד .רעיודסיוא ןופ גנונעפָאה רעקיצנייא רעד וצ ,טפנוק
 רַאפ ןוא טלעק יד ,רעגנוה רעד ,טנייה רעד זיא עלַאמרָאנ
 ,רעיודסיוא --- עכנַאמ

 ןרָאװעג זיא ָאטעג ןופ דנַאטשוצ ןשיכיסּפ םעיינ םעד ןיא
 עכעלשטנעמ טגָאמרַאפ שטייד רעד זַא ,ןטכַארט וצ "?לַאמרָאנ,
 ,ענעגייא יד .שטנעמ-ָאטעג םעד טשינ ןרעהעג סָאװ ןטכער
 -סיוא ךיז טָאה ,טייקשרעדנַא עטנערבעגנייא טיוה רעד ןיא יט
 טעמכ ךעלכעלפרעביוא ןענעז סָאװ ןטייקיניילק ןיא טקירדעג
 רעד רַאפ ןרָאװעג טשיוװענּפָא ןוא ןרָאװעג טקרעמַאב טשינ
 סלַא ןטכַארטַאב וצ ,לשמ?ל ,"לַאמרָאנ, ןעוועג זיא'ס .עטכישעג

 ,גנוטלַאװרַאפדָאטעג רעד ןופ דילגטימ ַא "קידנעטשנא ךיוה;

 ,הלילח טשינ ,ןדער ןוא ןיירַא קירבַאפ ַא ןיא ןעמוק טנעלפ סָאװ

 ןשיריי ַא וצ ךעלשטנעמ םתס רָאנ ,ןכיילג ַא וצ רעכיילג ַא יו

 ךָאנ טָאה שטייד אזא ביוא ,רעטייל-סקירבַאפ רעדָא ,רעטסיימ

 טיורב ?צענעּפ א טזָאלענרעביא טעברַא ןַא רַאפ לָאמַא

 דלַאב ןיוש -- ןעװעג רע ןיא ,קינייװעניא סָאװ סעּפע טימ

 םעד טָאהעג טָאה סָאװ םעד ראפ רָאנ טשינ ,סָאד .ךאלמ ַא

 ,לַאפ ַא ןעוועג זיא'ס .עקימורַא יד רַאפ ךיוא רָאנ ,טקַאטנָאק

 ,18 עקסרַאנילמ ףיוא ,עצישזַאנ החּפשמ רעד ןופ דניק ַא זַא

 -עג טָאה סָאװ ,רעדורב רערעטלע רעד ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא

 ךילנטימ א ןופ טָאה ,עווָאנָאמס ףיוא "2 ?ַאטעמ , ןיא טעברַא

 -ַאקידעמ עלעקעּפ ַא -- ןעמוקַאב גנוטלַאװרַאפדָאטעג רעד ןופ

 -ַאב ַא יו טשינ ,טָאה עצישזַאנ .רעדורב ןרענניי ןרַאפ ןטנעמ

 טכארבעג ,טײקרַאבקנַאד ןופ קורדסיוא ןַא יו רָאנ ,גנולָאצ

 עלעטייק ןדלָאנ א טייהנגעלעג רעטסטנעָאנ רעד ייב שטייד םעד

 -רעביא טָאה עמַאמ ענעברָאטשרַאפ יד סָאװ ,לרענייז ַא טימ

 ץנַאג טָאה שטייד רעד .(הנתמ-הלכ ַא ןעוועג אמתסמ) טזָאלעג

 -רעד טכַארבעג ןעצישזָאנ טָאה ןוא הנתמ יד ןעמונעגוצ ןייפ

 ןייז אמתסמ) ךעלעקעּפ-טיורב עניילק ,ייווצ רעדָא לָאמַא רַאפ

 ןָאטעג זיא ךַאז ַאזַא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .(סייברעביא סטפעשעג

 טָאה סָאװ -- החּפשמ רעזדנוא ןיא רעבָא ,םייהעג ןיא ןרָאװעג

 שטייד רעטנַאקַאבמוא רעד טָא זיא ,לַאפ ןקיזָאד ןופ טסווועג

 .שטנעמ רעטונג ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב

 וצרעד םרוג רעד ןעוועג זיא גנולעטשנייא עשיכיסּפ יד טָא

 רעד ךָאנ דלַאב ןופ עגַאל יד ןטכַארטַאב לָאז ָאטעג סָאד זַא

 ןיא ןַארַאפ זיא'ס .רעירפ יו ענַאל ערעסעב ַא יװ ערעּפש

 ןופ רליב ןײמעגלַא ןַא רענַאיִאטעג רעשזדָאל ןופ ןורכז ןשידיחי

 ךס ַא ןַארַאפ זיא'ס רעבָא .ערעּפש טסייה סָאװ טײקמַאזיורג ַא

 ,ערעּפש רעד ךָאנ דלַאב ןַא ,טנָאמרעד סָאװ רליב רעטיירב ַא

 רעביא תוכלמ םעד ןעמונעגרעביא טָאה רעלטרעג דוד ןעוו

 ןסע רעמ ןעמוקַאבנירַא ָאטעג סָאד טָאה ,יײצילָאּפ-רעדנָאז רעד

 דלַאב ,לפָאטרַאק אליק רענעציירד טלייטעג טָאה ןעמ .רעירפ יו

 רע39 עקַאט ךָאנרעד דלַאב ןוא ָאליק רע26 -- ךָאנרעד

 ןבָאה סָאװ יד ןופ לייט רעסיורג ַא ,ָאי ,א .סעיצַאר ָאליק

 .ןסעגרַאפ טשינ סעיצַאר עקיזָאד יד טָא ןבָאה טבעלענרעביא

 -רַאק יד ןענעז ?עמרָאפ זַא ,ןסעגרַאפ ָאי ןבָאה ייז וליפַא ביוא

 ןִא .ה.ד) םישדח סקעז עצנַאג רַאפ ןרָאװעג טלייטרַאפ לפָאט

 גנוזייּפשַאב-טּפיוה יד סלַא ,גָאט ַא לּפָאטרַאק ָאקעד 40 ךרע

 טשינ ןעמ טָאה ַאטעג ןיא .(טיורב ָאקעד 25 טימ ןעמאזוצ

 יז םיג ןעמ ןעוו רָאנ ,עיצַאר יד טינ ןעמ ןעוו רַאפ טנכערעג

 יד דצמ זיא'ס סָאװרַאפ רָאלק ץנַאנ ןעוועג טשינ ךיוא זיא'ס

 ,םייקיגוצסיורג ַאזַא וצ םיצולּפ גנורעדנע יד ןעמוקענ ןשטייד



 ..+ טבעלעג רימ ןבָאה יוזא -- טרעקיצ םהרבא 10
 עהם שטאל אש טקיאשעקאטאאסס געהער טי אב

 טימ ןָאט וצ טָאה סָאד זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה סעּפע רעבָא

 .ןשטייד יד טימ רחסמ ס'רעלטרעג דוד

 טיול ןלייטעצ וצ ָאטעג ןיא "לַאמרָאנ , ןרָאװעג זיא'ס

 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנידצלַא ןוא סעלַא טעמכ גָאו רעד

 ביוא .רעדילגטימ-החּפשמ יד ןשיװצ ,גנורענרעד טימ תוכייש

 ןיוש תוחּפשמ עלַא ןיא ןנעווסיוא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה טיורב

 -רָאנ ןעוועג ןיוש ערעּפש רעד ךָאנ זיא ,1940/41 רעטניוו ןיא

 -רַאמ ןוא עדַאלעמרַאמ ,רעקוצ ןופ סעיצַאר יד ךיוא זַא ,לַאמ

 ךיוא זיא'ס .רעדילגטימ יד ןשיווצ ןרעוו טגעוועצ לָאז ןירַאנ

 ןפערט וצ 1943 ןיא רעמ טייהנטלעז ןייק ןעוועג טשינ

 ןוא טייצלָאמ םענעגייא ןייז טכָאקעג טָאה רעדעי ּוװ ,תוחּפשמ

 ןופ ןרעו וצ טעבננַאב טשינ הלילח ,עיצַאר יד ןסָאלשענּפָא

 -תולדנ ַא ךיז טימ גָארט ךיא) .רעדילנטימ-החּפשמ ערעדנַא

 דניזעגיזיוה רעזדנוא ןיא לייוו רַאפרעד ,טנייה זיב סקעלּפמָאק
 ייווצ) םייהרעדניא ןעוועג ןענעז סָאװ רעדניק סקעז יד ןבָאה

 יד ןגיוװעגסיוא (בוטש ןיא ןעװעג טשינ רעמ ןיוש ןענעז

 -וצ רעד יו רעקינייוו ָאקעד ןבלַאהטרעדנַא טימ עיצַאר-טיורב

 ןיב ךיא .עמַאמ-עטַאט רַאפ ןבענעגקעווַא סָאד ןבָאה ןוא לייט

 טייקכעלגעמ יד קידנבָאה סָאװ םעד ףיוא ץלָאטש רעמ ךָאנ

 וצ שממ טייקכעלנעמ יד לָאמַא וליפַא רעדָא ,ןָאלַאט ַא ןופ

 טנַאקַאב ןעוועג ןיב'כ ?ייוו רַאפרעד ,גייצנירג ?סיבַא ןענעבנג

 ךיא בָאה ,לײטּפָא-גייצנירג ןופ םירמוש יד ןשיווצ טעאּפ סלַא

 רָאנ ,דיחי ַא יװ ןיילַא ךיז רַאפ ןָאטעג טשינ לָאמנייק סָאד

 -עג טָאה עינעליווירּפ ַאזַא .דניזענדזיוה ןצנַאנ רעזדנוא רַאפ

 טימ עיגעליוירּפ יד טָא ןלייט וצ רעבָא ,עקינייוו וצ טרעה

 .(ס?לבה ןמ אצוי רעמ ךָאנ ןעוועג זיא ,החּפשמ רעד

 -ייּפשַאב ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ זיא 1942/48 רעטניוו רעד

 תויה ןוא ;םישדח ןצכַא ענעגנַאגרַאפ יד יו רעסעב ןעוועג גנוז

 -עג טגיילעג ןיא סָאװ ןסיב םעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה ץְלַא

 1942 רעבמעטּפעס ןופ דָאירעּפ רעד זיא ,ןיירַא ליומ ןיא ןרָאװ

 ןופ רעטעלב-עטכישעג יד ןיא ןיירַא 1948 ילוי ךרע ןַא זיב

 טייקיאור רעד טא ןיא .םישדח רָאּפ "עקיאור , ַא יװ ָאטעג

 סָאד יו עיצַאמע ערעדנַא ןייק טריטסיזקע טשינ רעמ טָאה

 -רעביא ןוא ,ןבעלרעביא ןופ גנונעּפָאה רעד ןיא ךיז ןרעמַאלק

 .ןטלַאהסיוא ןענעק וצ ידכ ,ןסע -- ןסייהעג טָאה ןבעל

 ןופ ?רוג םעד ןגעוו טסּוװעג ָאטעג ןיא ןעמ טָאה סעּפע

 טסּוװַאב ןעוועג זיא סעּפע רעד רעבָא ,ןשטנעמ-"ערעּפש , יד

 טָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד ןשיוװצ וליפַא ןוא סעּפורג עניילק וצ

 םעד ןגעוו יונעג טסּוװעג יו טנַאעג רעמ לייט רעטסערג רעד

 .עטקישענסױרַא יד ןופ ?רוג

 ,יקסווָאקמור ןופ טכַאמ יד ןשטייטסיוא טשינ לָאז ןעמ יו

 -רַאֿפ וצ ױזַא יװ ןענַאטשרַאפ טָאה רע זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ

 יד ןופ אצוי לעוּפ ַא יװ ָאטעג ןופ ךורבנעמַאזוצ םעד ןדיימ

 רענעסקָא רעד .ןעמוקַאב טָאה ָאטענ סָאד סָאװ ,ּפעלק עלַא

 ןכעלטינשכרוד םעד ןָאטעגנָא טָאה יקסווָאקמור סָאװ גנירדזָאנ

 -נָאט ןופ טייקידנעווטיונ רעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ,רענַאיאטעג

 ןיא ךעלנעמ ןעוװענ טשינ זיא'ס תויה .טעברַא רעכעלגעט

 ןביולרעד לָאז סָאװ תורישע ןַא ןגעוו וליפַא ןעמולח וצ ַאטעג

 ,טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד רַאפ וליפַא ןרָאּפש וצ סָאװ סעּפע

 יינסָאדנופ סיוא-גָאט ןייא-נָאט ןעגנוווצעג ןעוועג רעדעי זיא

 ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןבעלרעביא רַאפ ףמַאק םעד ןריפ

 ןטימ ןעמאזוצ ןברַאטשּפָא טזומעג טָאה ןטכענ רעד :ךַאפנייא

 סָאװ רעד .קעװַא זיא קעװַא זיא סָאו סָאד .טַאלב-רַאדנעלַאק

 ךיז טזָאל סָאװ סָאד ןוא טבעלעג טָאה -- טבעלעג ךָאנ טָאה

 סָאװ ןגָאזּפָא קנַאדעג רעד ךיז זומ םעד ןופ ,ןעװעטַאר טשינ

 .סעיצָאמע עטסיזמוא ןופ טּפעשרעד ןרעוו וצ טשינ ידכ ,רעכיג

 ָאטעג ןיא ןעוועג טביולרעד זיא סָאװ עיצַאמע עקיצנייא יד

 טיוט רעד וליּפַא .ןסיב ַא בילוצ שינעסײרמורַא ןעוועג ןיא

 ןופ ןריפסיורַא טרָאטעגנ טשינ טָאה דילנטימ-החּפשמ ַא ןופ

 רעד רַאפ גָאט ַא ןברָאטשעג רעוו זיא'ס ביוא .טכיוועגכיילנ

 ןטלַאהַאבוצסיוא טיוט םעד טניולעג קרַאטש רעייז טָאה ,עיצַאר

 עקיזָאד יד .לייטוצ םעד ןעמענסיורַא ןוא געט עקינייא רַאפ

 -טולב רעד יװ ךיג ױזַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה ?טיײקלַאמרָאנ ,

 רָאנ טרעהעגפיוא טָאה ךעלטנגייא .טרעהענפיוא טָאה סולפּפָא

 רעד .ןעגנולדיזסיוא עסיורג יד ךייש סָאװ סולפּפָא-טולב רעד

 טַאהעג םישדח "עטוג, יד ןיא וליפַא טָאה ָאטעג ןיא רעגנוה

 -עג ןעוװעג רעירפ ןופ ןענעז סָאװ יד ףיוא גנוקדיווסיוא ןַא
 ָאטעג ןיא ןעוועג ןיא סָאד רעבָא ,טיוט-רעגנוה םוצ טעמתח

 ,"לַאמרָאנ ,

 -ַאּפעג ָאטעג סָאד זיא םישדח-"ערעּפש , ךָאנ יד טָא ןיא

 ןָא רעדָא טיס --- רוטלוק יד ."רוטלוק , טימ ןרָאװעג טעש

 -רעטַאעט ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעמוקענ זיא -- ךעלסיפנזנעג

 -ישרַאפ ךרוד ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ןענעז סָאװ ,ןטרעצנָאק

 .ָאטעג ןופ ןלײטּפָא עויטַארטסינימדַא ןוא ןטרָאסער ענעד

 תויה .סעזערּפמיא ןריפכרודַא ןופ עדָאמ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס

 ןיוש ָאטעג ןיא ןבָאה עיסעּפָארּפ עיירפ ַא סלַא ןטסיטרַא ןייק

 ןייז טזומעג ןבָאה רעביירש ןוא טריטסיזקע טשינ טלָאמעד

 -ידנעווטיונ ךרוד זיא ,עיסעּפָארּפ רעייז טימ קיטכיזרָאפ רָאג

 -מור ןופ ףליהטימ רעד טימ ןוא ,ךיז ןבעלסיוא ןופ טייק

 טרָאסער רעדעי :עיצידַארט ַא ןענַאטשטנַא ,המכסה סיקסווָאק

 םוצ טיירנעג ןוא לַאירעטַאמ ןנייא ןייז טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה

 -ענפיוא ןענעז "סעיווער , יד ."עיווער , ענעגייא ןַא ןריפפיוא

 ןבלעז ןיא .8 עקצעיװַארק ףיוא זיוה-רוטלוק ןיא ןרָאװעג טריפ

 -ענּפָא טפָא ךיז טָאה'ס ּוװ עניב רעבלעז רעד ףיוא ןוא לאז

 -ודיק ןריפכרודַא ןופ ?עיווער , עשימָאקדינַארט רעמ ַא טליּפש

 הּפוח ןייק ,ןיילַא "ךלמ רעד, עקַאט ןבעגעג טָאה סע סָאװ ,ןיש

 ןבעגעג ןענעז ןישודיק יד ןוא ,טלעטשעג טשינ רעמ ןעמ טָאה

 רעקיצרַאהסיורג רעד .לָאמַאטימ ךעלרָאּפ עכעלטע וצ ןרָאװעג

 -השרד הלכ-ןתח טלייטעג ,ןכַאמ הנותח ןכָאנ טָאה יקסווָאקמור

 .קינָאה ןוא טיורב ןופ לייטוצ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא קנַאשעג

 טפָא זיא קנַאשעג-השרד סיקסווָאקמור זַא ,ןנָאז ןגעלפ םיצל

 ָאטעג ןיא ןבָאה עכלעוו ןדנ רעד ןוא עביל יד יוװ רעמ ןעוועג

 -ענ ןבָאה "סעיווער , ןטרָאס ייווצ יד טָא .טריטסיזקע טשינ

 .1943 ןופ טײקלַאמרָאנ רעד וצ טרעה

 ַא טרעהעג ךיוא טָאה ?טײקלַאמרָאנ, רעבלעז רעד וצ

 ןיצידעמ עקיזָאד יד ."?אטנאניוו, --- ןעמָאנ ןטימ ןיצידעמ

 טכיורבעג טָאה סָאװ ,"עצ , ןימאטיוו עשיטעטניס א ןעוועג זיא

 "לאטנאגיוו, עקיזָאד יד .גנוכַאװשּפָא-רענייב יד ןקריװנגעקַא

 ןיא ךעלבעטשכוב ןרָאוװעג ןבירשרַאפ םיריוטקָאד ךרוד ןיא

 -לפָאטרַאק ןופ לייטוצ ןשיניצידעמ ַא טימ ןעמאזוצ ,סנּפָארט

 ןעמענּפָא טגעמעג טָאה טנעיצַאּפ רעכעלקילג רעד סָאװ ,ןלָאש

 טָאה רע ביוא ,סע טסייה ,טגעמענ .ןכיק עכעלטנפע יד ןיא

 טָאה רע ןוא ןלָאש-לּפָאטרַאק טאהעג טָאה סָאװ ךיק ַא טָאהעג

 ןשיניצידעמ ןייז ןצונוצסיוא עיצקעטָארּפ גנונעג טגָאמרַאפ

 .ןָאלַאט

 וצ ןסערפעגפיוא "לַאמרָאנ  ןעוועג ךיוא זיא 1943 ןיא
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 ךיז טָאה ָאטעג סָאד עכלעוו ןֹופ ,םיצרש ײלרעלַא ןופ ןרעוו
 -קעדוצ יד ןענעז טכענ-רעטניוו יד ןיא .ןעיירפַאב טנעקעג טשינ
 טימ ןעמונעגכרודַא ןעוועג טנַאװעגטעב סָאד רעדָא סעטַאמש
 .ןצנַאװ ןוא זייל טימ --- רעמוז ןיא ןוא טייקטכייפ

 -עגנייא סָאד זַא ,"לַאמרָאנ, ןעוועג זיא 1949 רָאי ןיא
 -ייֵצילַאּפ ערעדנוזַאב ייווצ ןגָאמרַאפ לָאז ָאטעג ענעּפמורש
 סָאװ ,ייצילַאּפ םתס רעדָא טסניד-סגנונדרַא יד .ןטפַאשרעּפרעק
 ןופ ביֹוהנֶא עמַאס םייב טריפעגנייא טַאהעג טָאה יקסווָאקמור
 סָאװ ,יײצילָאּפ-רעדנָאז יד ןוא ,ָאטעג תוכלמ סָאד ןענעדרַאניײא
 יד .רעלטרעג דוד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןענַאטשטנַא זיא
 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ עטילע-ייצילַאּפ ַא ןעוועג ןענעז רעדנָאז
 -לטימ-סנבעל עלַא ןיא הרימש:רעביוא ןַא טימ רקיעב ןעמונ
 יד טיול --- ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס ּוװ רעטרע ןיא ןוא ןליײטּפָא
 ."ןטרעוו עכעלטנפע , טימ ןכיורבסימ וצ -- ָאטעג ןופ ןטרעוו
 -רַאפ טָאה ייצילָאּפ עקיזָאד יד סָאװ סעיגעליוירּפ יד בילוצ

 ןיא טָאה "רעדנָאז , ןעמָאנ רעד סָאו םעד בילוצ ןוא טנָאמ

 ןכעלרעדיוש ַא ןעמוקַאב ןרָא-המחלמ יד ןופ עטכישעג רעד

 ןקיזָאד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ יד ןופ עקינייוו ןענעז ,גנַאלקּפָא

 רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה ייז זַא ,ןייז וצ הדומ טיירג ?יײטּפָא

 -ייפ רעד רעטנוא ןענַאטשטנַא ןיא סָאװ ,ייצילָאּפ-"רעדנָאז ,

 דוד יו םעד ךָאנ .רעלטרעג דוד ןופ ,טנָאמרעד ןיוש יו ,גנוט

 ןופ ןרָאװעג טריפעגסיורא 1942 רעמוז ןיא ןיא רעלטרעג

 ןָאזרעּפ א ,רעגילק קרַאמ ןעמונעגרעביא גנוטייל יד טָאה ,ָאטעג

 .רעייגרָאפ ןייז יו רעכעה ךס א ןענַאטשעג טשינ זיא סָאװ

 -"רעדנָאז, רעד ןופ ןעייר יד ןבָאה טקוקעגנ וויטקעיבָא

 ןיא רעבָא ,סעיגעליווירּפ טימס ןשטנעמ טליפעגסיוא ייצילָאּפ

 רערעל ענעזעוװעג .עכעליורטרַאפ ךעלטפַאשלעזעג ןײמענלַא

 ןופ ןטנעדוטס ,עיצקעטָארּפ גונעג וצרעד טנָאמרַאפ ןבָאה סָאװ

 -רַאּפ עקירעהעג יד וצ טרעהעג ןבָאה סָאו המחלמ רעד רַאפ

 .גנודליב רעשימעדַאקַא טימ ןשטנעמ וליפַא זייוולייט ןוא ןעייט

 טָאה ןבעליָאטעג ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 לָאז עּפורג עטרינעליווירּפ ַאזַא זַא ,ןייז טלָאמעג טנעקעג טשינ

 סָאד ןיוש .עבַאגפיוא רעייז ןופ ךמס ןפיוא טכַארטַאב ןרעוו

 -רעד רעירפ יװ ,ןעוועג זיא ייצילָאּפ-"רעדנָאז , יד סָאװ ןיילַא

 גונעג ןעוועג זיא ,עטריגעליוירּפ ןופ טפַאשרעּפרעק ַא ,טנַאמ

 זַא ,רָאלק ךיוא זיא'ס .טכַאדרַאפ ַא ריא ףיוא ןגָארט וצ הביס

 | סָאװ יד יו רעסעב ?סיב שּפיה ַא ןעוועג ןענעז ןלייטוצ ערעייז

 רעד ךיוא תויה .רענַאיִאטעג רעטושּפ רעד ןעמונעגּפָא טָאה סע

 רייָאטעג א ףוס ?כ ףוס ןעוועג זיא טנַאיצילָאּפ - "רעדנָאז ,

 ןבָאה סָאװ ןעגנונַאּפש יד ןופ זיירק ןיא טבעלעג טָאה ןוא

 יד ןופ רעטצישענ רעמ ַא ןיילַא שטָאכ) ,ָאטעג ןיא טשרעהעג

 -"רעדנַאז, רעד סָאװ סָאד זא ,רָאלק זיא ,(ןעגנוקריווסיוא

 ןייז ןופ לייט ַא יו טצַאשעג הנשה ןייז טיול טָאה טנַאיצילָאּפ

 רעביא ךיז ןעוועיקערזיא ןימ א ןעווענ ןתמא ןיא זיא ,טסניד

 רעד ןופ סָאמ רעד טיול .ָאטעג ןיא ןסַאמ ענעפלָאהַאבמוא יד

 ןופ טסניד-סגנונעדרָא עלַאמרָאנ יד ףרַאד ,ייצילָאּפ-"רעדנָאז ,

 רשפא ןוא --- טייווצ יו ןרעוו טכַארטַאב ,1943 רָאי ןיא ָאטענ

 -ַאֹּפ עדייב רעבָא .טייקיטכיוו רעייז ןיא קיגנַאר-טירד --- רָאג

 -לַאמרָאנ ,-ָאטעג רעד וצ טרעהענ ןבָאה ןטפַאשרעּפרעקיײיציל

 ."טייק

 ךיז ןגָאזוצּפָא ָאטעג ןיא "?לַאמרָאנ, ןעוועג ךיוא זיא'ס

 -ָאטעג יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ

 טרעיוהעגנ טָאה סָאװ טייקידייל עפיט יד ןליפסיוא ןוא ןסַאנ

 ,טנַאקַאב טוג ןזיא'ס .טלאהניא ןקיטסייג טימ םורַא םעד ןיא

 ןופ ןיירק ַא ,זיירק-רעביירש ַא טנָאמרַאֿפ טָאה ָאטעג סָאד זַא

 ץנעטסיזקע יד ןיא טנַאקַאב רעקיניוו .רעקיזומ ןוא רעלָאמ

 טייקיטעט רעייז ןטלאהעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןּפורג-טננוי ןופ
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 ...געװ רעטצעל רעד

 זיא ןסענרַאפ טעמכ .םויק ָאטעג ןופ גָאט ןטצעל ןזיב טעמכ

 -רָאנ , יד ןיא ןבָאה סָאװ ,רעיצרעד ןוא רערעל ןופ טעברַא יד

 -סטעברא יד טלדנַאװרַאפ 1943 ןופ ןעגנוגנידַאב "עלַאמ

 ןעמוקאב ןבָאה רעדניק עגנוי יד ּוװ רעטרע ןיא ןטרָאסער

 ןעועג ןיא סָאד ?יפיוו ףיוא ,גנואיצרעד עלַאמרָאנ ַא טעמכ

 .ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ןיא ךעלגעמ

 לייט רעטסערג רעד יו םעד ךָאנ ןיוש ,1943 רעמוז ןיא

 ,ָאטעג םענופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןענעז רעדניק עשידיי ןופ

 -ענ ,ל"ז שטיוװעיקרַאמ ןעמָאנ ןטימ גָאנַאדעּפ רעגנוי ַא טָאה

 -סגנואיצרעד-רעדניק ַא טנַאה רענעגייא ףיוא טעמכ טעדנירג

 עקסרָאװד ףיוא טרָאסער-סגנודײלקַאב םעד ןיא טלַאטשנַא

 תויה .טרָאסער סרעזַאלג יו טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאוו ,0

 םתס ןטלַאהוצפיוא טלַאטשנַא אזא ןעוועג ךעלנעמ טשינ זיא'ס

 -רַאפ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ שטיוועיקרַאמ טָאה ,עלוש ַא יו

 -רעדיינש םייב "רעדניק רַאפ רעדניק ןופ רעטַאעט , ַא טגייל

 ןוא רעזַאלנ רעטייל-סקירבראֿפ םעד ןופ ביול םוצ .טרָאסער

 -רעליטש טייקיטעט יד וליפַא רע טָאה ,ןטייקכעלגעמ ענייז טיול

 רעטייל סלַא טכער ענייז ןופ ךמס ןפיוא .טציטשרעטנוא טייה

 ןהעש-סטעברַא יד ךָאנ ןעמוקעג ןענעז סָאו רעדניק יד ןבָאה

 ךָאו ַא לָאמ יירד-ייוצ ןעמוקַאב ,ןרעמיצ-סטרָאסער יד ןיא

 ןבָאה רעטַאעט-רעדניק םעד ןופ טעברַא רעד ןיא .ּפוז-בָאגוצ א

 דוד רעקיזומ רעד ,ךָאנ קנעדעג'כ יו טיול ,טקילײטַאב ךיז

 ,ה"ע גרעבנייו השמ ,ה"ע יקסווָאנַאי ןועמש ,ה"ע ןַאמלענייב

 עבש ןירעביירש יד ,םייחל ולדבי ,ןוא ה"ע ץרַאװש םולש

 -עג רערייל .םולבנעזָאר יאמש ןוא טרעקיצ .א ,רעניװ-סָאלג

 -עצנעט רעטבַאגַאב רעד ןופ ןעמָאנ םעד טשינ רעמ ךיא קנעד
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 טימ ןוא קיטסַאנמינ-םטיר רעדניק יד טנרעלעג טָאה סָאװ ןיר

 ,1944 רעמוז ןיא יו טעּפש ױזַא .ץנעט טלעטשעגנייא ךיוא ייז

 ןופ חטש ןצנַאג ןיא ןעוו ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל ןרַאפ טרַאה
 ,סָאנַאיּפ יירד-ייוצ ַא יו רעמ טשינ ןענופעג ךיז ןבָאה ָאטעג

 ןופ שינעביולרעד רעכעלנעזרעּפ רעד טימ ןבילבענ ןענעז סָאװ

 ַא םיירנענ רעטַאעט-רעדניק סָאד טָאה ,ו"שי ווָאביב סנַאה

 יקסוָאנַאי ןועמש ךרוד ןבירשעג עקטערעּפָא ןַא ;גנולעטשרָאפ
 עקטערעּפָא יד .ןַאמעלגייב דוד ןופ קיזומ טימ ,טרעקיצ .א ןוא
 ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל יד .ןרָאװעג  טריפענפיוא טשינ זיא
 טכוד ,ןיב ךיא רעבָא ,ערעימערּפ רעד רַאפ טרַאה ןעמוקעג ןיא
 ןופ ?ייט ןסיורג רעייז ַא ךָאנ קנעדעג סָאװ רעטצעל רעד ,ךיז
 :עקטערעּפָא רעד ןופ ןעמָאנ רעד .קיריל יד ןוא :קיזומ רעד
 = ;"קַאזַאק עטנָאנ;

 -ָאטקָא ןופ ןטייצ "עלַאמרָאנ יד ךרודָא ןענעז .וזַא טָא

 -עג ןענעז ןשטנעמ ,9 רעבמעווָאנ ךרעי ןַא זיב 1942 עב

 -עגנָא ןענעז ןעגנולדיזסיוא ערענעלק| .רעננוה ןוֿפ ןברָאטש

 (ױזַא ןליוו ןריי) ָא"וויי- ךרוד .סייררעביא; ןא רדסּכ : :ןעגְנַאג

 ,(ָאידאר ךרוד ןתמא ןא ףיוא עקַאט) טסּוװרעד ףיז ןעמי טָאה

 -הרזמ ןפיוא ןגיז יד ןגעוו ,עיליציס ןיא עיזָאװניא רעד ןגעוו

 ךיוא ְךיִז טָאה .תועידי עקיזָאד יד ןשִיווְצ  ןוא .טנָאהפ; ןקיד

 טימ טריטלָאוװער ןבָאה עשרַאװ ןיא ןדיי זַא ,העירי ַא טרעהעג

 העידי יד טָא ,גנוקירדרעטנוא רעשטייד ןגעק טנַאה ןיא רעוועג

 ךָאנ ןוא שטייד ןגעק טנַאה ַא ןביוה טנעקעג- ןבָאה .ןדוי זַא

 רָאי ןיא עיגָאלָאכיספ- ָאטעג רעד רַאפ זיא ,רֶעוועג טימ .ןצרעד

 -עג טשינ ןבָאה סָאװ ןטייקשילרעטסיוא יר ןופ ןעוועג 2

 ."לַאמרָאנ , ןופ םימוחת יד ןיא ןיירַא טנעק

 גָאליּפע

 -- 1944 טסוגיוא--1948 רעבמעווָאנ -- םישדח ןעצ יד

 -עג זיא ָאטעג ןופ ?לרונ רעד ווו ,םישדח:סיזירק ןעוועג .ןענעז

 ,ןסייוו רימ יו ןוא ,טייצ עצנַאנ יד טעמכ נָא רעד ףיוא ןגעל

 .ןטלַאהעגסיוא טשינ סיזירק םעד אטעג .סָאד טָאה

 ןיא קלָאפ ןשידיי םוצ טגָאמרַאפ טלָאװ לרוג רעד .ןעוו- -

 טנעקעג ָאטעג רעשזדָאל סָאד טָאה ,םימחר ?סיבַא געט ענעי

 ,הליהק ַא ןופ ךשמה רעקיצנייא רעד ןייז ןוא ןרעוו טַײרפַאב

 ןֶָא ןבעל ןבילבעג ןוא ןגעוו-ןטיוט יד ךרוד ךרודַא ּזיִא סָאװ

 ,שזדָאל-ַָאטעג ןעוועג ןיא טרעשַאב טשינ רעבָא .סייררעביא

 עלָאר יד ןליּפש דנַאלסורי-טעיװַאס לָאז ןגעווטעריא רַאפ ןַא
 -עג ןגיוא ענעגייא טםימ טָאה ָאטעג סָאד ,ָאי .רעיײרפַאב ַא ןופ

 רעבָא ,ברעמ םוצ קירוצ ףיוא טפיול ײמרַא עשטייד יד יװ ןעז

 ָאטעג ןופ ןטָארד יד רַאֿפ טלעטשענּפָא ךיז טָאה קירוצ רעד

 -צעל רעד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד זיב טראועג .טרָאד טָאה .ןוא

 .עּפָארייא חרזמ ןיא הליהק רעשיריי רעט

 .1948 רעבמעווָאנ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סיזירק רעד

 עטשרע יד טכארבענ טָאה סָאו הביס יד ךעלטיידמוא זיא'ס

 -ָאטעג יד טָאה 1943 רעבמעווָאנ ףוס רעבָא ,ןעננוקריווסיוא

 ןופ ןלעטשסיוא סָאד טקעריד ןעמונעגרעביא גנוטלַאװרַאֿפ

 -רַאפ טשינ ךיז ןבָאה ןעננולייטרַאפ יד ,סעיצַאר-לטימסנבעל

 יו רעכַאװש ךָאנ ןרָאװעג ןענעז ייז -- טרעקעגמוא ,טרעסעב

 קידלוש זַא ,שטייטסיוא ןייק ןייז טשינ ןעק רעבירעד .רעירפ

 ןייז ןוא יקסווָאקמור זיא גנורענרעד רעטכעלש רעד ןיא .ןעוועג

 ןצנַאג םעד טצונענסיוא טָאה סָאו ,טַארַאּפַא-סגנוזייּפשַאב

 ןופ הביס יד .ןקעװצ ענענייא רַאפ ?ײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא

 ןיא ןרעוו טכוזעג ףרַאד טמַא-עיצַאזיווָארּפַא םעד ןעמענרעביא

 סָאװ ףֿמַאק ןסילוק-רעטניה םעד ןיא  סיזירק ןופ ןעמַאר יד

 ןגעו ןצנַאטסניא עשטייד ענעדישרַאפ ןשיווצ ןעגנַאנעננָא זיא

 טָאה ,םויק ָאטענ ןופ טרעו םעד ןוא ?לכב ענַארפ-ןדיי רעד

 ָאטעג סָאד זַא תמא טשינ זיא'ס זַא ,ןזייוו טלָאוװעג וואביב

 סָאר .טייקידנעטשטסבלעז ןזיא טשינ סע עכלעוו טנָאמרַאפ

 סָאד ,עיצַאזיװַָארּפַא-ָאטעג רעד רעכיא הלשפמס יד ןעמענרעניא

 "עג ןווָאביב טָאה ,ןעמָאנ ןייז רעטנוא סעיצַאר יד ןבענסיױורַא

 -ענ ןבעגעג וליפַא ןענעז ל?עמרָאפ .וצרעד זייוואב א יו טניד

 וצ ןעננורעדנע יד ןנעוו סמודנַארָאפעפ ןוא ןראלוקריצ ןרָאװ

 רעד ןיא רעבָא ,עיצַאזיוװָארּפַא ןופ רעטעברא ןוא דעטייל יד

 ,יוילשנעשטש .טרעדנעענ טשינרָאג ךיז טָאה טייקכעלקריוו

 -עג רעטייוו זןיא עיצַאזיוָארּפַא ןופ רעטייל רעקידרעירפ רעד

 רעטייו טָאה עיצקעטָארּפ יד .ערעדנַא עלא ךיוא יױזַא ,ןבילב

 -ירּפ יד ןופ ןויירק יד שטָאכ ,טנעמַאס ןטצעל ןזיב טעברַאעג

 סָאװ ,רעהפיוא ןָא רעגנע ןוא רעגנע וי ןענעז עטרינעליוו

 רונ םעד םורא עילטעפ-הילת יד ןראוועג זיא סע רעקרַאטש

 | .ָאטעג ןופ

 -נַא רעד ךָאנ עיסימָאק ןייא טָאה םישדח עטצעל יד ןיא

 טמוק סעּפע זא ,טסנוװענ טָאה ןעמ .ָאטענ סָאד טכוזאב רערעד

 ןיא טרעמאלקעג ךיז טָאה ןבעלוצרעביא ןליוו רעד רעבָא ,רָאפ

 -- רעיופ ןעמוק טעװ טיט סנעמעו :;געט יד ןופ געילג

 .ןרעוו סע לָאז טדערענסיוא טשינ רעדָא רערעייז

 עכיילנמוא ייווצ ןופ געיעג-ייווצ רעד זיא טָארט ייב טָארט

 טעמכ ,ננומיטש-ַאטעג רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד טיול ןעננַאגעג

 -נָא ןיא טייז ןייא ןופ .םידדצ עדייב רַאפ ןַאּפש ןיא ןַאּפש

 לָאמַא ןוא רעטרעדנוה ןופ גנוקישסיורַא עקידרדסכ ַא ןעגנַאנעג

 רערעדנַא רעד ןופ ;ָאטעג ןופ שדוח ַא ןשטנעמ טנזיוט ַא ךיוא

 -ישסיורַא יד ןופ גנונעכערסיוא רעד טיול טָאה ,רעבָא טייז

 ןצכַא יו רעננעל ךָאנ ןטלַאהסיוא טנעקענ ָאטעג סָאד ,ןעגנוק

 יד ןלעו גנַאל ױזַא זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס ןוא םישדח

 ָאטעג סָאד רעבָא ;ןביילברַאפ טשינ ןיוש שזדָאל ןיא ןשטייד

 -סיוא םעד ןקריוװַא טנעקענ טשינ טשינרָאנ טימ טָאה אפוג

 | .געיעגיייוצ םעד ןופ גנַאג

 יד ןעוו דָארנ -- ןעמוקענ ןיא ָאטעג ןופ טיוט רעד

 -עג טשינ זיא'ס ןעוו דָארג ,ענעביוהעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש

 -טעיווָאס ןופ עוויסנעפָא-רעמוז יד זַא ,דוס ןייק רעמ ןעוו

 רעביא ,ןסיורד ןיא .טירט עכינ טימ טסיוארָאפ טייג דנַאלסור

 טנַאיעג ןענישַאמהמחלמ עשטייד יד ךיז ןבָאה ,ןטָארד יד

 ,סָאטיוא יד וליפַא ;טנָארפ ןטנעָאנ ַא ןופ טעּפמיא ןַא טימ

 עטצעל יד ןיא ןענעז ,ָאטענ ןרַאפ נייצנירג טריפעג ןבָאה סָאװ

 ץרַאה עטכַאװשענּפָא סָאד .עשירעטילימ זייוולייט ןעוועג ןכָאװ

 זַא ןבילג א טימ רעקיטסַאה ןּפַאלק ןעמונעג טָאה ָאטעג ןופ

 .גננואיײרפַאב ןוא טיוט ןשיווצ ףיול םעד ןעניוועג טעוו סע

 / .טיוט רעד טָאה ןענוװעג רעבָא

 -יוא רעקידרעמוז ַא ,שדוח ַא יו רעקינייו ןופ ךשמ ןיא
 יד ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל ָאטעג סָאד זיא ,1944 שדוח טסונ
 וצ גנַאג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ ןזיא גנונעפָאה עטצעל

 ןַא ןבילבעג ןענעז .ָאטעג ןיא .ץיוושיוא ןופ ןרעמַאקדזַאנ יד

 קילדנעצ עכעלטע ןוא רעמיורפיוא עשידיי טרעדנוה טכַא ךרע
 ןוא טסוּפ ןרָאװעג ןענעז ןסַאנ יד .ענעטלאהאבסיוא תוחּפשמ
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 .ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא טניילעצ ךיז טָאה גנוטסיוװרַאפ יד

 טלעטשעג ָאטעג סָאד טָאה טייקטסיוו רענעי ןיא דָארג רעבָא

 ךיז טָאה סָאװ רָאטקָאדיָאטעג ַא .הרובנ ןופ דנַאטשרעדיװ ַא

 זיא -- ?"ז ּפָאקסייװ ר"ד -- רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא

 ,טסניד-סגנונעדרא רענעבילבעג רעד ךרוד ןרָאװעג טקעדטנַא

 ןגעוורעד ייז ןבָאה ,ּפעק ענעגייא ערעייז ראפ קידנבָאה ארומ ןוא

 -עג זיא ו"שי ווָאביב .גנוטלַאװרַאפ-ָאטעג רעד ןבעגעג ןסיוווצ

 ר"ד טָאה ,ןלַאװק עיונעג טיול ןוא רעקנוב םעד ןקוקנָא ןעמוק

 רעד ;טנעה עקידייל טימ ןווָאביב ףיוא ןפרָאװעג ךיז ּפָאקסיײװ

 ,רעװלָאװער ַא טימ --- טקירייטרַאפ ךיז טָאה רוביג רעשטייר

 יד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא דנַאטשרעדיװ רעטצעל רעד

 טעז .שזדָאל ןיא טפַאשרעה רעשטייד ןופ העש 924 עטצעל

 זיא סָאװ םעד ןופ גנוקריווסיוא עשינָאלָאכיסּפ יד זא ,סיוא

 ןשטייד יד ךיוא .קיטייזנייא ןעוועג טשינ זיא ןעמוקעגרָאפ

 יו ייז ףיוא ןקוק םעוו דיי רעטצעל רעד זא ,טביולנעג ןנָאה

 נָאט ןטצעל ןיא .ןליוו םענעגייא םוש ןָא ןשטנעמרעביוא ףיוא

 -ָאטעג רעד ןופ רעריפ יד ןבָאה שזדָאל ןיא הלשממ רעייז ןופ

 -ָאטעג יד ןופ רעריפ םעד ךרוד ןבעגעגרעביא גנוטלַאװרַאפ

 ךיז ןלָאז ןדיי טרעדנוה טכַא יד זא ,?עפַאב ַא רעמיורפיוא

 רעשידיי רעד .םייחה תיב ןשידיי ןפיוא ירפרעדניא ןלעטשוצ

 םיא רשפא טגנָאזענוצ ,לעפַאב םעד ןעמונעגנָא טָאה רעטייל

 -נוה טכַא יד ןבעגעג ןסיו וצ דלַאב עקַאט ןוא ןריפוצסיוא

 ןטרַאװ ןלעוו רעקנעה ענייז טימ ווָאביב זא ,רעמיורפיוא טרעד

 ןבָאה רעמיורפיוא יד .ןימלע תיב ןשידיי ןפיוא --- ייז ףיוא

 ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןוא ןענַאטשראפ טוג גנוטיידנָא יד

 .ָאטעג ןופ רעזייה עטסוּפ יד

 ןבָאה ענעטלַאהַאבסיוא עטצעל יד ןופ לייט רעסיורג א

 ,ןצענערגיָאטענ יד וצ טנעָאנ טלייוועגסיוא טלקמ םוקמ רעייז

 ןופ המוהמ יד ןעזענוצ ןוא טקוקעגכָאנ ייז ןעבָאה טרָאד ןופ

 טיירפַאב ןענעז ןדיי יד טָא .ןהעש עטצעל יד ןיא ןשטייד יד

 ,שזדָאל ָאטעג סָאד .םידיחי יו רעבָא ,ָאטעג ןיא שממ ןרָאװעג

 רעד יו רעמ טשינ ןעוועג זיא ןפָארטעגנָא ןבָאה ןסור יד סָאװ

 סרעלטיה ןיא הליהק עשידיי עטצעל ,עסיורג א ןופ ןנימ-רב

 .רָאי ריפ רעביא טסנַאצענ ןוא טסונעג טָאה סָאװ עּפָארייא
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 רעניװ-סַָאלנ עבש

 ַאמענ ןיא רעדניק

 רעד ןיא לטיּפַאק ךעלנייפ א
 -רימרַאמ רעשידיי

 ןופ ןיוש ָאטעג רעשזדָאל ןיא דניק סָאד טמענראפ עטכישעג

 .ןֶא ביֹוהנֶא עמַאס

 ערעדנַא עלא ןוא ןעננולדיזסיוא ,"ןעגנולדיזרעביא , יד

 ןסירעצ ,טדיישעצ לענש רָאנ ןבָאה ןתוירזכא ןוא תופידר

 .ןבעל-החּפשמ שיריי

 עשידיי עגנוי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןבָאה ךָאנ וצרעד

 ןייק טרישרַאמניירא טָאה ײמרַא-רעלטיה יד ןעו -- רענעמ

 ,ןרעטלע ,ןעמייה ערעייז טזָאלרַאפ סָאאכ ןיא -- שזדָאל

 ,דנַאלסור ןופ ןצענערג יד וצ ןפָאלטנַא ןוא ,רעדניק ןוא בייוו

 .ץוש עקילייווטייצ ןעניפעג וצ טרָאד ידכ

 ןרעביא ךַאד א ןעוועג גנַאל טשינ טשרע זיא'ס ּוװ ,ָאד

 ןוא טייקדנלע ןיוש טשרעה טכיזפיוא ןוא עמַאמ-עטַאט ,ּפָאק

 .גנולפייווצרַאפ

 ןכָארבעצ םינפוא עשיגַארט ענעדיישראפ ףיוא ןענעז יוזא

 ךיוא ןוא עבלַאה קידנזָאלרעביא ,ןעמייה עשיריי ןרָאװעג

 ןופ ןיוש .רקפה ףיוא רעדניק ךעלציּפ ,םימותי עקידכעלייק

 רעד ןרָאװעג ָאטעג ןיא רעננוה רעד זיא ,ןָא געט עטשרע יד

 ,טייקיאורמוא עקידרדסכ יד .בייל ןכעלשטנעמ ןופ רעגיוזסיוא

 ןשטנעמ עגנוי טכַאמעג טָאה גנונַאּפש יד ןוא טייקרעכיזמוא

 ייב ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןבָאה ךָאנ וצרעד ,טלַא ןוא יורג

 -ראפ .טזָאלעגסױא ךיז ל?ענש רָאנ תוחּפשמ עטסרעמ יד

 ןיא -- ןעיורפ ןוא רענעמ ןבָאה עטרינגיזער ןוא עטלפייווצ

 .ןבעל םענעגייא טימ ןגָארטעגמורא ךיז 1940 ןופ רעמוז םענעי

 -עג טלעוו רעטלַאק-קידתטמחרמוא אזא ןיא טָאה עשזנעמעוו

 ?רניק א סנצעמע ןופ לרוג רעד ןייגנָא טנעס

 ךיוא טָאה -- ןבעל ןלעו ראפ טקניטסניא רעד רעבָא

 -רעטנוא רעדניק עגנוי ,עטזָאלרָאװרַאפ עקיזָאד יד ןופ ?ייט א

 ,לרֹוג םעד ךיז ןבעגוצרעטנוא טשינ ,טגָאזעג

 ןיא בוטש ןופ ןבירטעג ייז קיטייצירפ טָאה ורמוא רעד

 ןצ ףיוא ,הסנרּפ א סעּפע ןכוז וצ ןלױפַאב ןוא ,ןיירא סָאנ

 קידנעטשבלעז ןרעוו --- געט ערעווש יד ןעװעקוטשכרודַא ןענעק

 ףיוא ןבעל ןטרַאה ןופ ?לוע םעד טייהרעגנוי ןגָארט ןיילא ןוא |

 ןיולב רָאנ טשינ ,רענרָאזראפ ןרעוו ;ןעלסקַא עקניכַאװש יד

 -רעטסעווש ערעגניי עכעלטע ראפ ךיוא לָאמטּפָא רָאנ ,ךיז ראפ

 .ךעלרעדירב ןוא ךעל

 ןייא-נָאט ןעגנאנעג :רעגניז-ףיוה ןרָאװעג ןענעז ענלצנייא

 עטרַאצ טימ טרָאד ןוא ,ןפיוה רעטולַאב יד רעביא סיואדנָאט

 -עגסיוא טימ ,ןעגנַאאעג ערעייז טנייועגסיוא ךעלעמיטש

 ןכָאנ ייז ןנעלפ ,עקידנעלטעב ןניוא ןוא ךעלטנעה עטקערטש

 ןדעי ןיא ןקוקניירא קידלודענמוא ,ךעלדיל ערעייז ןעגניזּפָא

 -נייא יד ןופ רעצעמע זיב ןטרַאװּפָא ןוא ,רעדנוזַאב רעטצנעפ

 .ןעמעראברעד סעּפע טימ ךיז טעװ רעניווװו

 ןופ טייו טשינ :"רעבערג-ןליוק , ןרָאװעג ןענעז ערעדנא

 ,רעדלעפ רענישירַאמ ענעזָאלרַאפ יד ףיוא ,סָאג עווָאּפָאקֶא רעד

 -- טסימ עטלמאזעגנָא סָאד ןריפסיורא לָאמא טנעלפ'מ ּווװ

 ןעגנערבראפ רעדניק ןנעלפ סנפיוה-טסימ יד ןשיוװצ טרָאד

 ןיא .סרעמע ןוא סרעסעמקַאה ,סעטַאּפָאל טימ .געט עצנַאנ

 יד לַאפּפָא ןקיצומש ןשיווצ ןכוזסיורא ייז ןגעלפ ,טנעה יד

 טנערברעד טשינ ,ןליוק ךעלקיטש ;"דלָאנ ךעלציּפ עצרַאװש ,

 ןיא לָאמַא ןבָאה סעטסָאבעלַאב סָאװ ביוטש-ןליוק רעדָא ,ץלָאה

 םעד תמחמ .רעביטש יד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןטייצ עטוג יד

 ָאטעג ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,לָאירעטַאמ-ןערב ןיא קחוד

 -ןליוק לסיב סָאד ןפיוקראפ "רעבערגנליוק , עקיזָאד יד ןגעלפ

 סָאד ןוא ןירּפ ןטונ א ראפ קרַאמ ןצרַאװש ןפיוא לַאפּפָא

 עכעלגעט יד ןפאשוצנייא ךיז טייקכעלנעמ יד ןבענעג ייז טָאה

 ."סעיצַאר , ענעפורעגנ יוזא יד ,ןעגנולייטוצ-ןטקודָארּפ

 קיטייצירפ טָאה רעדניק עגנוי ָא-יד ןופ ?ייט רערעסערג א

 ןענינַאב ןעיורג ןיא ןיוש .יירעלדנעה-ןסַאנ וצ ןעמונעג ךיז

 -דנעה-ָאטענ עמַאזכַאװ ,עקניניילק ירד ,ןפָארטעג ייז ןעמ טָאה

 ,ךעלענייא ענעפָאלשעגסיױוא טשינ ,עדימ טימ ,סָאג ןיא רעל

 ךעלעקניוו ענעפרָאװראפ עלא ןיא ,ןגָאר עלא ןיא ייז ןגעלפ

 .הנוק א ףיוא ןקוקסיוא ָאטעג ןופ

 עקיזָאד יד ןגעלפ ,עקיד'העילב-העירק ,ענעריורפעגסיוא

 סָאר ןקעו ,ןעמיטש עקירעזייה ערעייז טימ ,רעלדנעה ענניי

 .ףָאלש ןרַאמשָאק ןופ ָאטעג עקידנכַאוװ-טשינדךָאנ

 טייצ-רעטניוו ייז ןבָאה ךעלעטניּפ עצרַאװש עניילק יוװ

 -ענ טלעק ןופ ,עטיור טימ .םורא ןקיאיינש ןופ טקוקעגסיורא

 ,דנב םענעסירעצ א רעטנוא טקעטשראפ ,ךעלטנעה ענעלָאװש

 "םָארק , עצנַאג יד ןטלַאהַאבסיױוא לָאמטּפֶא רעדניק יד ןנעלפ

 -נוה עכעלטע ןופ יו ,רעמ טשינ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ערעייז

 סעּפע ןופ טעברַאעגנסיױוא ךעלרעקוצ ?סיב א ,ןענירַאכַאס טרעד

 ןטערַאניצ ךעלטכַאש עכעלטע וצ ךיוא ןוא "עוװַאקיץַאזרע, ןא

 -טעמָאליק-עסיורג יד ,סעקלעמרַאק טפיוק , .ןימ ןטסגרע ןופ
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 ,שינעּפַאכרעד-ץרַאה א ,םייהא טפיוק .ןטיורב עסיז ,עוװָאר

 לקניוו ןייא ןופ טָאה -- 'החּפשמ רעייא ראפ ןוא ךיז ראפ

 רעשירעדניק א  ;ףורסיוא רענָאטָאנָאפ א טרעהעג ךיז סַאג

 עקידנגרָאמירפ יד ןטינשעג רעסעמ טימ יוװ טָאה סָאװ ,ןוגינ

 ,טפול עטלַאק

 ראפ ןעניראכַאס עטלּפָאד ןעצ ,ןענירַאכַאס ,ןענירַאכַאס,

 םיא רַאוטָארט ןקידרעביאננעק ןופ ןבָאה --- ?קרַאמ ןייא

 -נָאק עניילק ערעדנא ןופ ןעיירשעגסיוא יד ןניטשענרעביא

 ."ןטנערוק

 טָאה רענעט-עמאלקער עקידהרוחש-הרמ ָא-יד טָא ןופ

 ןקיזָאד םענופ עידעגַארט יד ןליפסיורא טנעקעג ךיילנ ןעמ

 ןייז ןופ דליב סָאד טקעלּפטנַא ךיז טָאה ךיילג .דניק ןשידיי

 טנעו יד ףיוא ּוװו ,בוטש-רעלעק רעסַאנ ןייז ןופ ,"םייה ,

 ןוא ,ןרונש-רעסַאו עטרִיברַאק יירפ ןוא קנַארפ ךיז ןעלננעלש

 ,טעשטרָאקעגנייא ןגיל סעטַאמש סעּפוק ףיוא ןעלקניוו יד ןיא

 ,עטַאמ טימ ךעלמיפוג-רעדניק עקיטכוזדניווש ,עטרַאדעגנסיױוא

 ףיוא ייז ןטרַאװ ךעלכעליימ ענעפָא ןוא ךעלענייא עזָאלברַאפ

 -נערבמייהא סעּפע ךָאד רע טעוו רשפא --- "רעגרָאזרַאפ , רעייז

 .רעגנוה םעד ןליטש ןענעק וצ ףיוא ,סָאנ ןופ ןעג

 טבעלעגכרודא טָאה רעטיצ ?פיוו ,שינעּפַאלק-ץרַאה ?פיוו

 הכוז טָאה רע זיב ,סָאג ןיא רעלדנעה רעגנוי רעקיזָאד רעד

 ."טסנידרַאפ , ןייז ןעגנערבוצמייהא ןעוועג

 עקיזָאד יד ןגעלפ טיײקמַאזכַאװ רעטגנערטשעגנָא טימ

 יד טימ קילב א ָאד ;םישוח עלַא טימ ןטעברַא טייל-הרבח

 ךָאנ ייז טנלָאפ רשפא ,ןרעיוא יד טימ ךרָאה א טרָאד ,ןגיוא

 .(טנַאיצילָאּפ א) "סקעז-סקעז , א ווו-ץעגרע

 -הסנרּפ ןקיזָאד םוצ ןעוועג טלָאמעד זיא ייו ןוא ךֶא

 -סקעז , אזא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפענניירא זיא סָאװ ,רעבעג

 "רעכערברַאפ , רעקיזָאד רעד טָאה הרוחס ןייז טימ ."סקעז

 ךיז רע טגעלפ טסיזמוא .ןעזעגקירוצ טשינ רעמ לָאמנייק ךיז

 --- .טסיצילָאּפ ןופ ןסיוועג ןטראה ןפיוא ןקריוו וצ ןעימַאב

 ןייפ קירוצ ריס טיג ,רעטסײמצילָאּפרעה ךייא טעב ךיא,

 עמאמ יד ,דנאלסור ןיא זיא עטַאט ןיימ ;ּפָא ךימ טזָאל ,הרוחס

 -נוא רעדניק ערעגניי ייווצ ,ןברָאטשעג גנַאל טשינ טשרע זיא

 ןוא ןטעב יד ןיא ןלָאװשעג ןוא טרעננוהראפ ןגיל ערעזר

 סָאװ ,ןסע וצ סעּפע ןעגנערבמייהא לָאז'כ זא ,רימ ףיוא ןטרַאװ

 ... ןנָאז ייז ךיא לָאז

 -ראפ אזא טגעלפ רעטמעשראפ א ןוא רענעגָאלשרעד א

 ןוא ,ןיירא רעלעק ןיא םייהא קירוצ ןעוועריקרַאפ "רעגרָאז

 ...ןגיוא יד ןיא ךעלרעדירב ענייז ןקוק טנעקעג טשינ ךָאנרעד

 ןרָאװעג ןרָאי עטסירפ יד ןופ ןענעז רעדניק עקיזָאד יד

 -מורא ךיוא ןוא טרעיישענ ,טמיורעג ,ןשַאוװעג ;רעגרָאזרַאפ

 ,לּפעט א ,?סיש א לָאמא ןגרָאב ךיז ידכ םינכש ןשיווצ ןפָאלעגנ

 .נָאט םעד ןבעלוצרעביא ןשָארג רָאּפ א רָאג רעדָא

 רעגרָאזרַאפ:החּפשמ עניילק עקיזָאד יד ךיוא טָאה ןעמ

 יר ייב ןעייר יד ןיא גנַאל ןהעש ןייטש ןפערט טנעקעג טפָא

 -וצ ענעסקַאװרעד טימ ,ןעגנולייטוצ-ןטקודָארּפ ךָאנ ?סנדַאל

 ןיא ?ּפעט א טימ ןכיילשכרודא ךיז טכַאנייב לָאמליײט ;ךיילנ

 בוטש רעד ןיא לייוו ,ןכיקדזַאנ עניימעגלא יד וצ --- טנַאה רעד

 ןעלדנַאה רעדניק

 ןעמעראוװוצנָא ףיוא ןליוק רעדָא ץְלָאה ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ,רעסַאװ ?סיב א ןכָאקפיוא רעדָא

 -ַאב , ןוא "רענידרַאפ , יד ןעוועג גָאטייב ייז ןענעז יוזא

 טעװעטַאבעלַאב ,טכאנייב טעּפש זיב ךָאנרעד ןוא "רעזייּפש

 .בוטש רעד ןיא

 ּצ

 רעלַאיצָאס ראפ ?ײטּפָא םעד ךרוד ןענעז ,1940 רָאי ףוס |

 -ענרעביא רעטנזיוט יד ראפ ןרָאװעג ןפַאשענ ָאטעג ןיא ץוש

 עכעלטע רעדניק םימותי עקידכעלייק ןוא עבלַאה ענעבילב

 ךיא ּוװ ,ןישירַאמ ןיא עינָאלָאק-רעדניק יד ייז ןשיווצ ,ןעמייה

 ןבָאה -- םימותי 1000 בורק .ןירעיצרעד סלַא טעברַאעג בָאה

 וצ ףיוא ,םייה עשירָאזיװָארּפ רעייז ןענופעג ןישירַאמ ןיא

 .געט-ָאטעג עמַאזִיורג יד ןבעלכרודַא ןענעק

 ןופ טמַאטשעג ןבָאה רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ עקיזָאד יד

 -ָאל ערעכייר לָאמא יד ןופ -- עקינייא :ןעמייה ענעדיישראפ

 -ָאהעגסיוא -- ןרעטלע עכעלגעמראפ ןופ ,ןלַאטרַאװק רעשזד

 "יא ךווד ,ןעמולב עלעדייא יו ,טנעה סעמַאמ ךרוד טעוועד

 "מערָא יד ןופ ןעמוקעג ןענעז ערעדנא .רענטרעג ענעבעגעגרעב

 -ולַאב ,ענעזָאלענּפָא ,רעדיילק ענעסירעגּפָא ןיא :ןטכיש עטס

 -עננייא טַָאהענ ןיוש רעירפ ןופ ןבָאה עכלעוו ,רעדניק רעט

 ,ןבעל ןעיורג ןוא תוקחד ןופ טַאמָארַא םעד ךיז ןיא טּפַאז
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 ןוא "רעבערג-ןליוק, ,רעלדנעה-ןסַאג עגנוי יד ןופ ךס א ךיוא

 ,טלקמ-םוקמ רעייז טרָאד ןענופעג ןבָאה רענרָאזרַאפ עניילק

 ןרָאװעג ןפַאשעג טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיוא .ןענעז'ס

 ענעסקַאװרעד רעמ ןוא ערעטלע ראפ "סעסרוב, יד ָאטענ ןיא
 םייה א ךיוא יו ,רעדנוזַאב ךעלדיימ ןוא ךעלנניי ;םימותי

 .רעדניק-גיוז ראפ

 צ

 "עימָאנָאטױא , עטרעדנוזענּפָא ןא ןעוועג זיא ןישירַאמ

 -ּמַא םענעגייא ריא טַאהעג .ָאטעג-תוכלמ ןקירעיורט םעד ןיא
 ,רעדניק יד ראפ ןכיק עניימעגלא עכעלטע ,ליײטּפָא-עיצַאזיווָאר
 טרָאד ןעװעג .עלעטש-דיײלקַאב ןוא יירעשעוו ענעגייא ריא
 עכעלטע ,םיריױטקָאד עגנוי ייווצ טימ לָאטיּפש-רוטַאינימ א

 ,קײטּפַא ןַא ,ןטסינעיגיה ןוא ןרַאטינַאס ,רעטסעווש-ןקנַארק
 -קידנקעטשנָא ראפ ןרעמיצי-רילאזא ןוא עירָאטנעװערּפ ַא
 .עקנַארק

 רעדניק-ךעלציּפ ראפ םייה עלעיצעּפס א ךיוא טרָאד ןעוועג

 -קירוצ-קיטסייג ראפ "עּפורג , א ;טלַא רָאי ןביז זיב ייווצ ןופ ---

 -ילער ראפ ןיבר ןעמורפ א טימ רדח א ,רעדניק ענענַאטשעג
 -נוא סלא שידיי טימ לוש ענעגייא ריא טַאהעג ;ךעלגניי עזעיג
 ,םידומיל עשידיי ןופ םארגָארּפ א טימ ,ךארּפש-טכירעט
 ,רעטעּפש ךיוא .רעדניק 1200 טכוזַאב ךעלנעט ןבָאה'ס עכלעוו
 ןיא ןלוש עלא ןכאמראפ וצ ןלױּפַאב ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 סעּפורג יד ןיא רערעל ןבָאה ,ןענרעל סָאד ןטָאבראפ ןוא ,ָאטעג

 ןוא ך"נת ,ןענעכער ,ןביירש רעדניק יד טנרעלעגנ םייהעג

 .עטכישעג עשיריי

 ,לַאזרעטַאעט םענענייא ןא טנָאמראפ ךיוא טָאה ןישירַאמ

 ראפ ןטייהננעלעג ענעדיישראפ ייב ןרָאװעג טצונעגנ זיא סָאװ

 -סעמראפ-טרָאּפס ןוא ץנעט ,גנַאזעג ,ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק

 לַאזרעטַאעט רעכלעז רעד רעדייל טָאה רעטעּפש ,ןעגנוט

 עטּפשמראפ יד ראפ רעטנעצ-ריטרָאּפעד-טיזנַארט סלא טנידעג

 ..ָאנמלעכ ןיא ןרעמַאקדזַאנ יד וצ

 -ראפ ןישירַאמ טָאה ריוועריייצילַאּפ ןרעדנוזַאב א וליפא |

 ,רערעל יד טימ ,לַאנָאסרעּפ ןשינכעט ןטימ ןעמאזוצ .טנָאמ

 ןענעז רעיצרעד-ףליהענ ןוא רעיצרעד ,ןרָאטקורטסניא-טרָאּפס

 400 םורא ןעװענ טקיטפעשאב רעדניק 1901 ןבענ

 .ענעסקַאוװרעד

 א

 -ָאליק עכעלטע --- שזדָאל ןופ טָאטשרָאפ א -- ןישירַאמ

 ןרָאװעג טלייטעגוצ ןשטייד יד ךרוד זיא --- טולַאב ןופ רעטעמ

 רעד טריפעג טָאה טרָאד ךרוד תמחמ ,לטרַאװקדָאטעג םוצ
 ןגעו ערעדנא עלא ...םלוע-תיב ןשידיי םוצ געוו רעקיצנייא
 -פלבעטש טימ ןרָאװעג טמיוצראפ ייז ךרוד ןענעז וצניהא
 ,טייז רעשירַא רעד וצ טרעהעג ןבָאה ןוא ןטָארד

 רָאנ טבעלעג לָאמא ןבָאה'ס ּוװ -- לפרעד םעניא טרָאד
 טגַאװעג ןעוו ןטלעז טָאה סופ רעשידיי א ןוא -- ןקאילַאּפ
 לייוו ,טרָא עקיזָאד סָאד ןטערטוצרעביא ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא
 טימ עטמַאַאב ךרוד ?ייטנטסרעמ ןעוועג טניווואב זיא טננעג יד
 יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא -- ןעגנולעטשנייא עשיטימעסיטנַא
 .םימותייָאטעג עטזָאלרָאװדאפ יד ראפ םייה

 עקיטָאלב רענישירַאמ יד ךרוד ןענעז סיוא-גָאט ןייא-נָאט

 -תיב ןטנעאנ םוצ ,רענעגעוו:הלגע עצראווש יד ןפָאלעג ,ןנעוו

 -ייא רעייז וצ סנבעל ענעטינשראפ-ננוי קידננָארט ,םלוע

 ,ור רעקיב

 -טוג, םוצ טניווװועגוצ ?ענש ךיז טָאה נרַאוװניילק סָאד

 ןיא תובצמ יד ןשיווצ טליּפשעג ךיז ןליפא לָאמכליײט ,"טרָא

 םוצ ,ןדייל ןוא ןרערט יד וצ טניוווענוצ ךיז ."ךעלרעטלעהַאב

 זיא םלוע;תיב רעד ןוא ןשטנעמ ענעסקאוורעד ןופ ןייוועג

 -קערש ןייק רעמ ןעווענ טשינ רעדניק עקיזָאד יד ראפ

 ,..טרָאװ

 רעדניק יד טבעלענ ןבָאה'ס ּוװ ,ךעלזייה ענרעצליה יד

 ךיז ןופ ןטלָאוװ ייז יו ןעזענסיוא ןבָאה ,רעיצרעד ערעייז טימ

 -אזוצ ,ןישירַאמ ןופ ךעלסעג יד ףיוא ןטקָאװעגסיױורא טסבלעז

 טָאה'מ .רעמייב ןוא סעטסוק ,ךעלדנמרעג ערעייז טימ ןעמ

 -אב עשיפרָאד יד ןופ טנאה יד טרָאד טלעט'ס זא ,ןעזעגנָא

 -עלגנַאר טימ לופ ,אטעג ןיא ןבעל } עק רעה טאד ,םיטאבעל

 עשזנעמעוו ןוא --- "לייורעד ףיוא, ןבעל א ןעוענ זיא ןשינ

 סנצעמע רעביא נרָאז יד ןגעלעג ןעניז ןיא טייצ אזא ןיא ןיא

 ?זיוה רעדָא ןטרָאג

 -ורענ ךיז גנַאל טשינ טשרע טָאה'ס ּוװ ,דרע רעד ףיוא

 -כרודא ןעוועג זיא טפול יד ּווו---טייקשיאיונ זיולב טייכ טרעד

 ןעמונעג לָאמַאטימ טָאה -- םס ןשיטימעטיטנא םיס טּפַאזעג

 סנייז ןייוועג סָאד :;דניק ןשידיי ןופ טייקידעבעל טימס ןצארּפש

 גנַאזעג'ס ךיוא ןוא ,ןרערט ןוא תומולח ענייז ,רעטכעלעג'ס

 רענישירַאמ ףיוא טלעפראפ טשינ טָאה דניק ןשידיי םענופ

 טימ לופ דיל עשידיי סָאד טָאה קָאמנייא טשינ .דרע-ָאטענ

 -טָארד יד ןבענ טרַאה ןעגנולקעגנּפָא ןעמיורט ןוא ןטפַאשקנעב

 | .ןעננומיובראפ

 עריא טימ ןישירַאמ טָאה יוזא ,רבדמ ןיא סיזַאָא ןא יו

 -סיוא ,סעטסוק ןוא רעמייב ,?זייה ןדעי זכענ ךעקדנטנרעג

 -ולַאב סניוג ןופ עטקידילעגסיוא יד טיט ךיילגראכ ןיא ןעזעגנ

 עטלא ענעזָאלענּפָא עיורג ןוא ןפיוה עננע ,ךעלסעג עלאמש רעט
 .ךעלזייה

 ,אטעג ןיא ןשטנעמ יד סאו ,םטינ טידיח ןייק ןיא'ם

 ןטרעדנוזענּפא םוצ ,וצניהא טקוקעג א טימ ןבָאה

 ןוא עשירפ א ןעוועג זיא ןסיודד ןיא טפול יד ווו ;נרא םענירג

 עטונ יד ןוא סניױנ סָאד זיא רעדניק יד ראב רעבָא .ענייר א

 .הללק א ייס ןוא הכרת א ייס ןעוועגנ טפול

 רעקרַאטש ךָאנ רעדניק יד טכַאמענ טָאה טפול עטונ יד

 -ץרַאה ןרעטנוא ןגָאנ סָאד ךָאנ רעמ ןוא רעננוה םעד ןליפ
 ,ןעוועג טשינ ןיִא רעננוה םעד .ןליטש וצ סָאװ טימ .עלעפעל
 ןוא ןזָארג עדליוו יד רעדלעמ יד ןופ ןסייר רעדניק יד ןנעלפ

 ,ןסע ייז -- טייחרעיור

 ןענעז סָאװ רעמיײב-עיצַאקַא יד ןופ ןיכעילב ענייש סָאד

 טָאה ,זעב רעקיברַאֿפ דעד ךיוא ןוא רעטצנעפ יד ןבענ ןסקָאװעג

 ךָאנ ןבָאה סעיצַאקַא יד רעדייא .םירדח ערעייז טריצַאב טשינ
 הבננב טייקענדעשז טיט רעדניק יד ןבָאה ,ןרעוו וצ ףייר ןזיוװַאב

 טליטשעננייא קילייווטייצ ןוא ,ךעלעמילב עסייוו עסיז יד ןסירעג

 -ךיוב ןעוועג ןענעז ןצנעוװקעסנָאק יד רעבָא .רעגנוה םעד

 ,ןטייהקנַארק

 ןייק טריטסיזקע טשינ ןְבָאה דניק ןטרעננוהראפ ןראפ
 ןרעווש ןופ קילבנָא ןיא ,ףָארטש רעדָא ןצעזעג ,ןעגנורעלקפיוא
 .ןעלטימ עשירעיצרעד עלא טריטָארקנַאב .ןבָאה רעננוה
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 לָאמנייא טשינ ןענעז רעיצרעד עטסטינעג יד וליפא
 -עגנָא ךיז ןבָאה ייז לייוו ,טייחנגעלראפ ןיא ןרָאװענ טלעטשענ
 עלַאמרָאנ ןיא ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןטייקירעווש ףיוא ןפָארט
 -ַאב טזומענ ךיז טָאה רעיצרעד רעד .טננענַאב טשינ ךיז ןטיוצ

 ןעלטימ-סגנואיצרעד עטיירנענוצ שיפיצעּפס טימ ןענעפָאװ

 טָאה'מ .דניק םוצ גנאנוצ ןרעדנַא ץנאג א ןעניפעגסיוא ןוא

 ןרַאפרעד א טימ ןָאט וצ טָאה'מ זא ,ןעקנעדעג טזומענ דימת

 .רעדיילק-רעדניק עצרוק ןיא ןָאטעננָא עלעשטנעמ גנוי

 -סגנורעסעבסיוא ןא טריטסיזקע ןיוש טָאה 1941 רָאי ןיא

 .סַאג ָאנעקצעינרַאשט ףיוא חסיפת רעד ייב עכעלטנגוי ראפ םייה
 טשינ ךיז ןבָאה סָאװ עינָאלָאק-רעדניק רעד ןופ ךעלגניי ךיוא
 -ָאטעג ןטרַאה ןוא ןגנע ןופ ןעמַאר יד ןיא ןסַאּפניירא טנעקעג
 יד ןוא ןעמעלא ןוא ץלא ןגעק טריטלָאװער ןבָאה ןוא ןבעל
 -- ייז טימ ןבענ הצע ןייק טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה רעיצרעד
 .טקישעגניהא טרָאד ןרָאװעג ןענעז

 -עג "זיוה-ננורעסעבסיוא, טרָאװ סָאד זיא גנַאטנָא ןוֿפ

 רעבָא ךיז טָאה'ס .רעדניק עלא ראפ טרָאװ-קערש א ןעֹוו

 טרעדנוזעגּפָא ץנַאג טבעלעג טרָאד ןבָאה ייז זא ,ןזיוועגסיורא
 עקיטכיל ןיא טניווװעג ,הסיפת רעטמירַאב-קירעיױרט רעד ןוֿפ
 -ענרעביא ןַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעוועג ןוא ןרעמיצ
 יד ראפ ןעוועג בירקמ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעיצרעד .םענעבעג
 ,ןָאטעגנָא קיטכיצ ןעוועג ןענעז ךעלגניי יד .םימותי עקיזָאד
 -טרָאסער ענעדיישראפ וצ ןעגנַאגעגסױרא ייז ןענעז גָאטייב
 יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןוא ןענָאלַאט-בָאגוצ ןעמוקַאב ,ןטעברַא
 - .טרעגנוהעג רעקינייוו ,עינָאלָאק רעד ןופ רעדניק

 -עסעבסיוא ןיא ןעניווווצייב ןעמוקעגסיוא טּפָא זיא רימ = |
 -טנווֶא עקיטכַאנוצקיטיירפ עלענָאיצידַארט יד זיוה-סגנור
 ,גנולעטשסיוא-רעדליב א טכוזַאב ל?ָאמנייא ךיוא ןוא "ןטיורב

 רעד --- ַאקמעשַאט ןעמָאנ ןטימ רעדירב עגנוי ייווצ סָאװ --
 ---רעצינש א רערעגניי רעד ןוא רעלָאמ א ,טלַא רָאי 6 רערעטלע

 --- רעדליב יד .זיירק םענעסָאלשעג א ראפ ןזיוועג טרָאד ןבָאה
 ןבָאה ,טלעו רעטמיורטענסיוא ןא ןופ ןשזַאזייּפ לייטנטסרעמ

 .רעכוזַאב עלַא ףיוא קורדנייא ןלַאסָאלָאק א טכַאמעג

 טואאוא ראהאאאא ראה יאאאאאאאא יאהו יהא יהאאאהאהאה "אהא יהא יא יט רע אטא עא א או א אש

 טעװעטַארקענכרודא ןעוועג טייז ןייא ןופ זיא ןישירַאמ

 רעד םימ טצענערנעג ךיז טָאה ןוא ןעמיוצ עקיכעטש טימ

 יירפ א ןעז ךָאנ טנעקעג ךיז טָאה סנטייוורעדנופ .טייז רעשירַא

 עשידיי ענניי יד ןכָאה האנּק ןוא טשרוד ?פיוו טימ .דרע קיטש

 עקיברַאפ יד וצ ,דרע רעיירפ טייז רענעי וצ טקוקענ רעדניק

 -עשַאב עטסנעלק סָאד ןעוועג הנקמ ןבָאה ייז .רעדלעפ עפייר

 -םיוא ךיז ןעק סָאװ ,וליפא נילפ א רעדָא ,עלענייפ א :שינעפ

 טייוו ,טייוו זילפקעווַא ןוא ,ךעלענילפ יד .טימ ךיוה .ןביוה

 .רענידא ןטָארד יד רעביא

 רָאד טנעקעג ןבָאה ןגיא עשירעדניק יד סָאװ ץלַא

 ?מיה רעד וליפא .טקָאלעג ןוא טציידעג ייז טָאה ,ןקילברעד

 ןייז וצ ןזיועגסיוא ייז ְךיז טָאה ןטָארד טייז רענעי ןופ

 ןוא רענירג ןזָארג ןוא רעמייב יד ןופ סנירג סָאד ,רעיולב

 ןייגפיוא ןעזענ ייז ןבָאה למיה ןפיוא ןוז יד ,רעקידרעביוצ

 ..זדנוא ייב יו רעקיטכיל ןוא רעלעה ליפ

 -טייוו םייב דרעֿפ יד טרעביוצעג ןבָאה .ניוא סדניק םעד--

 טרעטיפעג ךיז טָאה סָאװ וק יד ,ןזייא-רעקַא ןטנַאּטשראפ

 ריא טימ ןעמאזוצ ,עקנָאל רעד ףיױױא טרָאד טייוו-ץעגרע

 קנַארפ טגעװַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,טנוה רעד ןוא ...עלעבלעק
 ...יירפ ןֹוא

 ,ןרָאװעג טלַא ןוא ףייר רעדניק ךס ַא ןענעז קיטייצירפ | 

 ,רעיצרעד עטסעב יד וליפַא ןפלעה טנעקעג טשינ ןבָאה'ס ןוא

 .גנולפייווצרַאפ ןוא שואי רעייז ןופ ייז ןריפוצסיורַא

 ליפ ןבָאה ,קערש ןוא המיא רעכעלגעט טימס טּפַאזעגנָא

 עכעלנייוועג ןיא ןליּפש וצ ךיז טרעהעגפיוא גרַאװניילק יד ןופ
 ןפֹוא םעד ןענַאמרעד וצ גונעג ןיא'ס ,ןעיײרעליּפש-רעדניק
 -ָאטעג יד תעשב טליּפשעג ךיז ןבָאה רעדניק עגנוי ױזַא יו
 טייקשינַארט רעד ןנעוו דליב ַא ןעמוקַאב ןענעק וצ ידכ ,ןרָאי

 : .טייצ רענעי ןופ

 ןבָאה סָאװ "ןעיירעליּפש, ענעי ןופ עקינייא ןענעז טָא

 יי . :ןורכז ןיימ ןיא ףיט טצירקעגנייא ךיז

 טימ עלעטנעה א  ןעמונעגנָא לָאמַא טָאה עלעגניי ַא
 טגערפעג ןוא ןפרָאװעגסױרַא זייווקיצנייא ייז ,ךעלעדנייטש
 / | | ; רבח ןייז ייברעד

 ןיימ ןיא ןבילבעג ךָאנ ןיא רימ ?פיוו ,עלהמלש ףערט ---

 ייווצ ,ןטָארד יד ייב ןעמוקענמוא רימ ןענעז ייוצ ?טנַאה

 ןברָאטשעג ןענעז ייוצ ןוא גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ייב

 י | ...?רעגנוה ןופ
 7 ;רעדָא

 לע ךיא ,גנולדיזסיוא ןַא ןיא ןליּפש ךיז רימ ןְלָאז --- |

 -אֹּפ רעד רע ןוא ,דניק סָאד ןייז טסעוו וד ,עמַאמ ןייד ןייז

 וצ ןעמענ ןעמוק ךיד טעװ (טנַאיצילַאּפ רעד) רע .טנַאיציל

 טסעװ וד ןוא ןזָאלרעד טשינ ?עװ ךיא ,גנולדיזסיוא רעד
 | | ...ןענייוו

 64 סָאװ ןכערּפשענ יד ןעגניפק 8 שימָאקיײנגַארט

 : סעקלַאיל ערעייז טימ טריפעג ןבָאה ךעלעד

 טעוװ שטייד ַא ביוא ,עניימ עקלַאיל טשינ ךיז גרָאז ---

 ךיא .ןזָאלרַאפ טשינ ךיד ךיא ?לעװ ,ןּפַאכפױא ןעמוק ךיד

 ..ישעמַאמ סעלעזייר יו יונעג ,ריד טימ ןייגטימ לעװ

 רעדנַא ןַא טָאה ןצרַאה םוצ עקלַאיל ריא קידנקירדוצ

 : טנָאזעג לָאמַא עלעדיימ

 ריד .רַאפ טיורב  ןייק רעמט ,רניק ןייט טשייג טו ==

 עיצרַאּפ עצנַאג ןייד ןיוש טסָאה וד .טשינ טנייה ךיא בָאה

 ףיוא ןזָאלרעביא ךיא זופ טשער סָאד ןוא ןסענעגפיוא טיורב

 ...ןגרָאמ

 סָאד ןבָאה עכלעוו ,ןרערט ןוא טנלע ןופ רעדניק יד טָא

 ןקידתונמחרבמוא ןדליוו סלַא ;טייז ןייא ןופ רָאנ ןעזעג ןבעל

 "םוא ,ןרָאי עטקַאהענּפָא ,עצרוק ערעייז תעב ןבָאה ייז ,ףמאק

 -סנֿבעל ןרעטיב םענענייא ןטימ טליּפשרַאפ ךיז קיניזטסגװַאב

 "יש ןיא ,סעימעדיּפעױסַאמ ןיא ,תוקחד ןיא ,טיונ ןיא :םס

 "יד יפא | .ןעגנולדיזסיוא ןוא ןעיירעס

 ּצ

 רַאפ ץרוק ןרָאװעג ןריובעג ןענעז עכלעוו ,רעדניק ענעי

 -נוא ףיוא ףירנַאב ןייק טגָאמרַאֿפ טשינ ןבָאה ,המחלמ רעד

 ןשיװצ טשינ ךיוא ןוא תופוע ןוא תויח ןשיוװצ ןדיישוצרעט

 טָאה ָאטעג ןיא דניק קירָא-ףניפ ַא ,ןטקודָארּפ-גנורענרעד

 ַא ןופ ןדיישוצרעטנוא ןענַאטשרַאפ טשינ 1949 רָאי םעניא
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 ךיז ןבָאה ייז .טנוה א זיב לבלעק ַא ןופ ,ץַאק ַא זיב ןָאה

 .ןפָארטעג טשינ טייקכעלקריוו רעד ןיא םעד טימ

 יצ ,שיפ ַא סנױזַא זיא סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה ייז

 ַא ,לּפע ןַא סיוא טעז ױזַא יו ,יולב רעדָא ןירג ייא ןַא זיא

 ןופ ךַארּפש רעד טימ ןסקָאװעג ןענעז ייז .ענרַאב ַא ,עקלוב

 -סיוא , ןוא "סערעּפש , ,"סעיצַאר , ,"ןענָאלַאט , ,"ןענָאּפוק ,

 ןיא ןפילשענסיוא ןרָאװעג שוח רעד זיא ייז ייב ."ןעגנולדיז

 ךַארּפש-"ערעּפש , ןופ רעדניק יד .גנוטכיר רערעדנַא רָאנ ַא

 -- ןטייהנגעלרַאפ עטריצילּפמָאק תעשב -- לָאמטּפָא ןבָאה

 -רעד יו רענעטלַאהעגסיױוא ןוא רעקיניזפרַאש ןזיװעגסױרַא ךיז

 .ןשטנעמ ענעסקַאװ

 טייצ-"ערעּפש , ,עיצקַא ןַא תעשב לַאפ א רימ ךיז טנָאמרעד'פ

 ייוצ עריא ןטלַאהַאבסיױוא טָאה רעטומ ַא ןעוו ,1942 רָאי ןיא

 -לעהַאב ערעדנוזַאב רָאג ייוצ ןיא --- טנַאו ַא ןיא רעדניק
 סקעז ,דניק ןייא .רעמיצ ןבלעז םעד ןוא ןייא ןיא --- ןשינעט

 ןבילבענ ךָאנ ןיא טעב ןיא ;רָאי טכַא ערעדנַא סָאד ,טלַא רָאי

 גו-ץעגרע ןעוועג ךעלגעממוא זיא'ס ןעמעוו ,עבָאב עטלַא ןַא

 רעטומ יד זיא ,בוטש יד קידנזָאלרעביא .ןטלַאהַאבוצסיױא

 ץעגרע ןכוז ןפָאלעג ,טנַאה רעד ףיוא דניק ?ציּפ ַא ךָאנ טימ

 קירָאיייא ריא רַאפ ןוא ךיז רַאפ שינעטלעהַאב ַא ווו-שרעדנַא

 ,בוטש ריא ןיא ןירַא ךָאנרעד ןענעז ןשטייד יד ןעוו .עלעגניי

 שינעטלעהַאב ןייא ןופ .ןסָאשרעד ךיילג עבָאב יד ייז ןבָאה

 טרָא ןפיוא ןוא עלעדיימ עקירָאי-סקעז סָאד ןעמונעגסױרַא

 ץֵלַא סָאד טָאה עלעדיימ עקירָאי-טכַא סָאד .טכַארבעגמוא סע

 ...ןגיושעג םרעווילגרַאפ ןוא טניווועגייב

 עקינייא ייב ןיא קורדסיוא רעכעלרעסיוא רעד וליפַא
 ןדנווװשראפ זיא'ס .ןרָאװעג טרעדנערַאפ גרַאוװגנוי םעד ןופ

 .רעמינּפ ערעייז ןופ קילב רעשירעדניק רעד

 עכלעוו ןיא ,ךעלענייא עטכַארטרַאפ טימ ,ןגָאלשרעד טפָא

 ןּפָארט רעדעװטעי ןרָאװעג ןשָאלענסיוא קיטייצירפ זיא'ס

 סלַא ךיז טליפרעד וויטיאוטניא דניק סָאד טָאה --- דיירפ

 יד ןגרָאז טכַאמ ,ןבעליָאטעג סָאד טרעוװשאב סָאו סעכלעזַא

 .ייז ייב ור יד וצ טמענ ןוא ןשטנעמ ערעטלע

 יד דצמ ןרָאװעג טכַאמענ ןענעז ןווּורפ ענעדיישרַאפ

 רעבָא -- שואי ןייז ןופ ןריפוצסורַא דניק סָאד ידכ ,רעיצרעד

 ןשינעעשעג ערעווש יד ףיוא רַאבליפ קראטש ןעוועג ןענעז ייז

 רעקימורא רעד וצ ?וטיב ןוא יורטוצמוא טימ טקוקעג ןוא

 .טלעוו

 ּצ

 ןעמעוו רעדניק -- טנעמעלע רענעסקַאװרעד רעמ רעד

 ,ףלע ןעוועג טלַא ןענעז ייז ןעוו ,ןפָארטעג טָאה המחלמ יד

 טלקיווטנַא'ס ןעוו רעטלע םעניא -- רָאי ןציירד רעדָא ףלעווצ

 -- טייקרַאבליפ ןוא טייקכעלדניפמע יד ןכעלטנגוי םייב ךיז

 -יועג ַא ןיא זיא ךעלנניי ןוא ךעלדיימ עגנוי עקיזָאד יד ייב

 -נַא ייב יװ ןרָאװעג ףייר רעמ דנַאטשרַאפ רעד גנוטכיר רעס

 -רָאנ ַא ןיא ,רעטלע ןבלעז ןיא רעדניק עכעלטינשכרוד ערעד

 ,טייצ רעלַאמ

 ךיא געלפ ,עכעלטננוי טימ ןסעומש עניימ עלַא ןיא

 -טרעוורעדנימ א ךיוא ןוא .טייקנגָאלשרעד רעייז ןליפסיורַא

 ןענעז יצ ?לרוג ָאירעד זדנוא טמוק סָאװרַאפ  ;סקעלּפמָאק

 עַלַא יו ,רענרע שיטסַאפ קלָאפ ןשידיי ןופ רעדניק יד ,רימ

 זַא ,תמא סע זיא ?טלעוו רערָאנ רעד רעביא רעדניק ערעדנַא

 טרעוו טשינ רעמ זיא סָאװ ,קלָאפ ןלַאפעג ַאזַא ןענעז ןדיי רימ

 ?טקירעדינרעד ןוא טפדורעג ,טקיניײּפעג רדסכ ןייז וצ יו

 עכעלטנגוי ךס ַא רַאפ זיא ?סָאװרַאפ , רעקיזָאד רעד

 יד ןיא ןבירשראפ ךיז ןבָאה ייז .טרעפטנערַאפ טשינ ןבילבעג

 ןיא זיב .ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא יו טנעיילעג רעמ ,ןקעטָאילביב

 ןגעלפ ,טכיל רעקידנשָארג ןופ זייש םייב ,טכַאנ רעטעּפש רעד

 רעכיב יד ןיא ןעניפעגסיוא ןוא ןיינרעד טלָאװעג .ןענעייל ייז

 לסיב ַא טימ ןעלטרַאגמורַא ךיז ןענעק וצ ףיוא -- תמא םעד
 א ןעניפעג ןענעק וצ ידכ ךיוא ןוא דנַאטשרעדיוװ ןקיטסייג

 ערעייז ןופ ךעלעקניו יד ןיא ור ?סיב א ןוא טסיירט

 .רעטימעג עטלסיירטעצ

 רעמינּפ עקיציירקנקַאה יד סימ שינעגעגַאב עטשרע יד ןיוש

 טליפעגנָא תומשנ ערעייז טָאה ,דרע-ָאטעג טימ ךָאנרעד ןוא

 .גנושיוטנַא טימ ןוא רעיורט טימ

 ,ןײרַא ןבעל ןיא טיירגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי

 וצ -- טלעוו רעקידנעיינפיוא רעד וצ יורטוצ ןוא ןביולג טימ

 וצ ,םירבח ןוא דניירפ וצ ,הביבס רעקידנעלגנירמורַא רעד

 טרָאװ סעדעי טביולנעג ,החּפשמ ןוא עמַאמ-עטַאט ענענייא

 ןעזרעד םיצולּפ ןבָאה ייז ;ליומ סרערעל ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ

 ןרעוו ,רערעל ןוא רעיצרעד ערעייז ,עמַאמ-עטַאט ענענייא יו

 טייקנפלָאהַאבמוא יד ןעזרעד ;טקינײּפעג ןוא טקירעדינרעד

 ןצירקראפ זָאלספליה ןזומ ייז ױזַא יו ,עטנעַאנ ערעייז ןופ

 .ןגייוש ןוא דנַאטשוצ ןטקירעדינרעד םעד ןעמעננָא ,ןייצ יד

 -עג טכעלש עקַאט סָאד טָאה ןרעטקַארַאכ ערעכַאוװוש יד ףיוא

 .סקעלּפמָאק-טרעװרעדנימ ַא ןפורעגסױרַא ןוא טקריוו

 יד ןעמעוו ייב ,טננוי ןופ ?ייט רעטנעגילעטניא רעד

 -ורב ןיימ רעדָא ךיא ןיב סָאװ טימ , ןוא "?סָאװרַאפ , ענַארפ

 רעביא טערט ,זדנוא טנָאלש סָאו ,ןקינעי ןופ רענרע רעד

 הומ םעניא טרעבקעעג ,טקירדעגנ טָאה -- ?ּפעק ערעזדנוא

 ,קיאורמוא רעמ ךָאנ ייז טכַאמעג ןוא

 ;:ַָאטעג ןיא טכַאנראפ-רעמוז ַא רימ ךיז טנַאמרעד'ס

 טלעטשעג ןוא עכעלטנגוי טלננירעגמורַא ךימ ןבָאה'ס

 :טרעפטנעעג טלָאמעד ייז בָאה ךיא .ענַארפ עבלעז יד

 טימ ןעקנַאשַאב רוטַאנ רעד ןופ לניופ רעד זיא טָא ---

 וצרעד ןוא ,טפול רעד ןיא ךיוה ןעילפ ןענעק וצ ףיוא ןעלגילפ

 סטלעוו רעד ןעניישאב ןוא ןעגניז ןענעק וצ ?וק ַא טימ ךָאנ

 ןטפַאשננייא עטוג עקיזָאד יד טימ רעבָא זיא ץַאק יד ;ןעזסיוא

 ןוא ערטיכ יד טעװעטַאשט ךָאד .ןרָאװעג טניורקעג טשינ

 ןוא -- ּפָאק סלניופ ןקידלושמוא ןרעביא ץַאק עטלגָאנַאב

 .ץַאק רעד רעביא ?ניופ רעד טשינ

 -עג רעפטנע רעקיזָאד רעד טלָאמעד זיא רעדניק עקינייא

 ןיא טסיירט ןענופעג ןבָאה ייז ןוא ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעוו

 :טגערפעג קירעיורט ןבָאה ערעדנַא .ןטונימ עטלפייווצרַאפ

 ?גייפ ענייש יד קיבייא ןביילב ןזומ ןיוש רימ ןלעוו ---
 רעביא ןבָאה ןלָאז ץעק עדליוו עלַא זַא ,ןטסענ ענענייא ןָא

 ּפעק ערעזדנוא רעביא ןעוועדליוו קידרקפה --- הטילש ַא זדנוא

 ? רָאנ טלעפעג ייז סָאװ זדנוא טימ ןָאט ןוא

 ִּצ

 עכעלקילנמוא יײלרעלַא ןופ שימנעמאוצ םעד ץוח ַא

 ׁשודָאל טָאטש רעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה עכלעוו ,םימותי



 טי ראה א א איי 19 שודָאל שידיײ

 עינָאלַאק רענישירַאמ רעד וצ ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא -- אפוג
 ענעדיישראפ ןופ עכעלטנגוי ןוא רעדניק עגנוי לָאצ עסיוועג ַא
 -נירַא ןשטייד יד ךרוד ןענעז סָאװ ,רעדנעל עשיאעּפָארייא
 ןרעטלע ערעייז טימ ןעמַאזוצ ָאטענ ןיא ןרָאװעג ןסיוטשעג
 ,1941 טייצ-טסברַאה ---

 רערעדנאװנייא עשידנעלסיוא יד ןופ לייט ַא ייב ךיוא
 -ָאטעג ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא --- ןבעל-ןעילימַאפ סָאד זיא

 -כעלייק קירנזָאלרעביא ,ןלַאפעצ לענש ךיז -- ןדנעטשמוא
 .םימותי עקיד

 סָאװ ,ךעלגניי ןוא ךעלדיימ עשידנעלסיוא עקיזָאד יד

 ןופ --- ןעמייה עכייר רָאנ ןופ טמַאטשעג טָאה ייז ןופ בור'ס

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד ןרעטלע

 ןָא-געט-ןריובעג ערעייז ןופ ןסקָאװעג ןענעז עכלעוו ,רעדניק ---

 טכיזפיוא רעד רעטנוא ,רעביטש עמערַאװ ,עטעבעגסיוא ןיא

 זיא ייז -- ?סעסטנַאנרעווונ, ןוא ?סענָאב , ,"סעינַאינ, ןופ

 ,לרונָאטעג ןטימ ןבעלוצנייא ךיז ןעמוקעגנָא רערעווש ךָאנ

 נָא טנעקעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה דנַאטשוצ ָא-רעד

 ןָאטעג טָאה רוטַאנ רעד ןופ ץעזעג עקיקענטרַאה סָאד .ןטלַאה

 ,עקינייז'ס

 -רעב ןופ "עבוטש-רעדניק , טימ ךעלנניי ןוא ךעלדיימ יד

 ןשימסיוא טזומעג ךיז ןבָאה ,נרובנעסקול ןוא גָארּפ ,ןיוו ,ןיל

 ןוא .ןפיוה רעטולַאב יד ןופ רעדניק יד טימ ןבעלנייא ןוא

 -טימ ךיז טימ ןבָאה ייז סָאו ,םישובלמ ענייש יד רעסיוא

 ערעייז ןופ ןכַארּפש יד ךיוא ןוא ,דנַאלסיוא ןופ טכַארבעג

 {יא -- טצונַאב ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ --- רעדנעלמייה

 ,ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ ייז ןשיווצ דישרעטנוא םוש ןייק
 ןייא ףיוא -- טכַארבעננעמַאזוצ ייז טָאה ?רוג רעשידיי רעד

 ןופ ,עילָאד רעבלעז רעד וצ ,ךַאד ןייא רעטנוא ,טערב-ערַאנ

 ןליופַאב ןוא -- ןטלעוו ערעדנוזַאב ,ןסַאלק ערעדנַא ץנַאג

 ,ןטייווצ םוצ רענייא ןעילוט ,טנעָאנ ךיז ןטלַאה ,ןעמאזוצ ןבעל

 -געט סָאד ךָאנ וצרעד ןוא רעגנוה ןופ םעט רערעטיב רעד

 -כַארט עכעלנע ןטכַארט טכַאמעג ייז טָאה ןבעל עטרַאה עכעל

 עבלעז יד ןעמולח --- ,ךארּפש-ַאטעג עבלעז יד ןדער ,ןשינעט

 ...תומולח

 ִצ

 ץרוק ,1942 רָאי םעניא ,גָאט-טסברַאה ןרעטצניפ ַא ןיא

 -ענ ןשָאלעגסיוא לָאמ ַא טימ ןענעז ,םיארונ-םימי יד רַאפ

 ,תומולח ערעייז עלַא ןרָאװ

 ןקירנקיטש ןוא ןרעייפ עקידנענערב יד ךרוד ןענעז'ס

 ערעייז ןופ םעדעפ עלַא ןרָאװעג טקַאהעגרעביא ןַאג - ןָאלקיצ

 .ןבעל ןוא ןעגנונעפַאה

 -ָאד יד ןענעז םונהינ רענמלעכ ןופ ןפיוה-רעטייש ןפיוא

 -נַא רעטנזיוט ךָאנ טימ ,ןרָאװעג טכארבעגמוא רעדניק עקיז

 .טנעה סרעדרעמ עשיטסיצַאנ ךרוד -- ןדיי ערעד

 עקירעיורט ענעפורעגיוזַא יד טלָאמעד ןעוועג ןענעז'ס

 .ָאטעג ןיא געט-"ערעּפש ,

 טימ םיחצור עשטייד יד ןענעז ,1942 לולא שדוח םענעי ןיא

 ןבָאה ייז .רעוועג-ןישַאמ טימ ַאטעג ןיא ןיירַא ,שארב ןווָאביב

 טעדרַאמעגסױא קיטנעהננייא ,ןלַאטרַאװק עֶלַא ןסָאלשענּפָא

 18800 ןסירעגסױרַא וצרעד ,ןשטנעמפ עקידלושמוא 0

 -נַאװש ןוא עקנַארק עכַאװש ,םינקז ,רעדניק עגנוי --- תושטנ

 -זַאג רענמלעכ יד וצ טריפעגקעװַא ייז ןוא -- ןעיורפירעג
 | .ןרעמַאק

 ַא-סָאד קיטליגביילג ןביירש וצ טציא רימ ראפ רעווש זיא'ס
 שדוח ןופ גָאט םענעי ןיא טָאה'ס רעװ .לטיּפַאק עשיגַארט
 רניק םענייא ןרעי ןופ ןגיוא יד ןיא קערש יד ןעזענוצ ךיז ,לולא
 םעד ןוא גנולפייוצרַאפ ,טייקדנלע רעייז --- רעדנוזַאב
 טנעקעג טָאה'מ זא -- ןעלמיה יד וצ יירשעגײיוו ןקידמיואמ
 ןיב בגא) .תונמחר ןוא רעצ ןופ ןרעוו טביוטראפ ןוא דנילב
 -ניק יד טימ סָאװ טלָאמעד ןירעיצרעד עקיצנייא יד ןעוועג ךיא
 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןווָאביב ךרוד ךיא ןיב ןעמַאזוצ רעד
 -עגּפָא ךיז סנ א סעּפע ךרוד ,רעטעּפש .טייז רעקניל רעד ףיוא
 ,(טעװעטַאר

 ייז תעב ,רעדניק עקיזָאד יד ןופ לגנַארעג רעד ךיוא ןוא

 טלָאװעג ;ןעװעטַאר ךיז טוװּורּפעג טונימ רעטצעל רעד ןיא ןבָאה

 ןענעז ןגעוו עלַא ןעוו --- ןרעו טשינ ,דרע רעד ןופ ןענירטנַא
 -רַאפ ןסַאנ עֶלַא ,טמיוצרַאפ ןנעטש עלַא ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג

 ןגעוו עשידרע עֶלַא זַא ןוא .החיצר טימ טלעטשרַאפ ןוא טכַאמ

 ,טרעמַאהרַאפ ןוא טעװעטַארקרַאפ ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענעז

 --- ןעלמיה יד וצ ךיוה ןדנָאװעג ןקילב ערעייז רעדניק יד ןבָאה

 ,ןטרָאד ןופ רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג --- ףליה וצ טָאנ ןפורעג

 ,סנ א סעּפע ףיוא

 זיא סנ רעד ןוא ..ןןעמוקענ טשינ זיא רעפטנע רעד ןוא

 ...ןעשעג טשינ

 ןסַאנ יד ףיוא ליטש קירעיורט ןרָאװעג ךָאנרעד זיא'ס

 .ָאטעג ןופ ןפיוה יד ףיוא ןוא

 עלַא ןיא ןרָאװעג קידייל ןוא ליטש קירעיורט זיא'ס

 -עקניוו עלַא ןיא קידייל ..,רעדניק ןָא ...ןישירַאמ ןופ ןעלקניוו

 .ץרַאה ןופ ךעל

 ּצ

 -ַאב עטקיניײּפרַאפ ַא ,עטרעננוהרַאפ ַא ןבילבענ זיא'ס

 א טימ רענעמ ןוא ןעיורפ ערעננוי ?ייטנטסרעמ :;גנורעקלעפ

 ןיא ,ןרעטלע סנעמעוו -- רעדניק עגנוי לָאצ רעניילק רעייז

 ןלַאפוצ ןוא םיסנ ענעדיישרַאפ ,ןשפנ-תריסמ יײלרעלַא ךרוד

 .ןעועטַארוצּפָא ייז ןעננולעג

 ךָאנ טימ ָאטעג ןיא סעמַאמ עשידיי יד טציא ןבָאה'ס

 סרעדניק ערעייז רעביא טכאווענ רעטיצ ןֹוא ורמוא רעמ

 ;ןליו םענרעזייא ןַא טימ טרעצנַאּפרַאפ ךיז יינספיוא ;םעטָא
 ןטעװעטַארעגּפָא םעד ןטיהוצּפָא ןעלטימ עכעלגעמ עלַא טימ

 .ביילברעביא

 טיורטעגנ טשינ ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא סעמַאמ עטסרעמ יד

 טעברַא רעד וצ גָאטרַאפ ,בוטש רעד ןופ ןיײגוצסיױרַא רעמ

 סנצעמע ןָא ,רקפה ףיוא ,ןייֵלַא רעדניק יד ןזָאלרעביא ןוא

 דצמ ןעגנואָארד םוש ןייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס .טכיזפיוא

 -עד טָאה עיצַאוטיס יד ןוא ;ןטרָאסער יד ןופ םיטַאבעלַאב יד

 ןענעז טרָאסער ןרעסערג ןדעי ייב טעמכ זַא ,ןעננוווצעג טלָאמ

 רעטלע ןיא --- רעדניק רַאפ ןעמייה-נָאט ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 טרָאד עטקיטפעשַאב יד ןופ רעדניק -- רָאי 11 זיב 3 ןופ

 ,סנירעטעברַא

 -עגנייא קיטייצכיילג ךיוא ןענעז ןעמייה-נָאט עקיזָאד יד

 ןרָאװעג טגרָאזרַאפ ןוא ָאטעג ןופ ןזעוו-לוש ןיא ןרָאװעג ןסָאלש
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 -עג ןיא 1941 רעבָאטקָא טניז טריטסיזקע) טָאר-לוש ןכרוד

 ,ןטָאנ ;לַאירעטַאמ-ןרעל טימ (ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא ,םייה

 -ידעמ ַא רעטנוא ןענַאטשעג ייז ןענעז לָאמטפָא .ןעגנוזייוונָא

 .טביזפיוא רעשיניצ

 ערעווש ,עלַאמרָאנמוא עכלעזַא ייב זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 טימ ןענרעל סָאד ןעוו --- ןעננוגנידַאב עטריצילּפמָאק ןוא

 רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג ןטָאבראפ זיא רעדניק עשיריי

 עלַאמרָאנ ןנעוו דייר ןייק ןייז טנעקעג טשינ ןבָאה -- טכַאמ

 ,יירפ רעד ףיוא ןלושדנָאט ןיא יו ,םידומיל

 ָאטעג ןופ ןרעוו וצ טקישעגסױרַא ארומ ןוא קערש יד

 רעמ ךָאנ טציא זיא ,"טנעמעלע רעוויטקודָארּפמוא , ןַא סלַא

 ןסירעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .טלַא ןוא גנוי רעביא ןעגנָאהעג

 "וויטקודָארּפ , ןייז וצ ,ןטרָאסער יײלרעלַא ןיא ןטעברַא ןייג וצ

 טָאה עטרַאק-סטעברַא ןַא ,לטעצ-רעטעברַא ןַא ןציזַאב וצ יבַא

 עזייב ןגעק ץוש ַא יו ןניוא סנשטנעמ יד ןיא ןעזענסיוא

 טעמכ ןענעז .סעיצַאטרָאּפעד ןוא ןעגנוקישרַאפ ןנעק ,ןטניוו

 יד ןיא טרעדילגעננייא ןרָאװעג ,ןֶא רָאי ףלע ןופ רעדניק עלַא

 ,רעטעברַא סלַא -- ןטרָאסער

 ענעסקַאװרעד טימ ,גָאטרַאפ ןענאטשעגפיוא ןענעז ייז

 געט עננוי ערעייז טגנערברַאפ טייהרעקירעגנוה ןוא ,ךיילגוצ

 טנרעלעג ןבָאה ייז ןופ לייט ַא .ןענישַאמ עקידנשיור יד ייב

 וצ טסַאּפענ טשינ טפָא ןבָאה סָאװ ,ןכַאפ ערעווש ײלרעלַא

 -רעדניק עשירעפַאלקש עקיזָאד יד .תוחוכ ןוא רעטלע רעייז
 רָאנ ַא רַאפ עיצקודָארּפ עסיורג ַא ןבעגסיורַא ןגעלפ ךעלטנעה

 .ןיול םעניילק

 -נײרַא קיטייצכיילנ ןענעז ןטרָאסער ערעסערג עקינייא ןיא

 -טננוי יד רַאפ רעיצרעד סלַא טַאר-לוש ןופ ןרָאװעג טקישענ

 ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רערעל עקילָאמַא יד עכעל

 עלא ןסילש וצ ןלױפַאב טָאה טכַאמ עשטייד יד ןעוו) סנטסָאּפ
 -כייל ַא ןעמוקַאב ןגעלפ רערעל עקיזָאד יד .(ָאטעגנ ןיא ןלוש

 טַאהעג טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא טרָאסער ןיא טעברַא ערעט

 יד ןשיװצ טעברַא עשירעיצרעד ַא ןריפ וצ עכַאנפיוא ןַא

 עקיזָאד יד ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ וצ ;עכעלטנגוי

 עצנַאנ ןענישַאמ יר ייב טכַאמשעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק עגנוי

 -וצ טפָא ךיז ןבָאה ייז ּוװ ,ענעסקַאװרעד טימ ןעמַאזוצ געט

 ךיוא ןבָאה ייז .דייר ענעשטנווועגמוא ענעדישרַאפ טרעהעג

 -- עיצַאזילַארָאמעד ןגעק ןפמעס וצ עבַאנפיוא רעייז טַאהעג

 -סיוא לָאמטּפָא ןענעז עכעלטננוי יד ּוװ ,טייבסיוא-לדנַאה ןנעק

 -ביילנ ןוא --- ערעטלע יד ןופ ןרָאװעג טרַאנעגּפָא ןוא טצונעג

 -ענוצ ךיז ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןריריּפסניא וצ ךיוא קיטייצ

 וצ סעּפע ךיז םייהענ ןיא ןוא רעכיב ןענעייל וצ ןעניווװ

 .ןענרעל

 ןבָאה עכלעוו ,ןטרָאסער ןופ רעריפנָא עקינייא ןעוועג

 עטנייווצרַאפ-טיירב ַא ןריפ וצ ןלַאקָאל ערעיײז ןיא טביולרעד

 -רעטנוא וליפַא ןוא ,עכעלטנגוי ןשיוװצ טייקיטעט-רוטלוק

 ,לעירעטַאמ ןוא שילַארָאמ טעברַא עקיזָאד יד טציטש

 ,ןטסַאיזוטנע עקינייא ָאטענ ןיא ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס

 חשמ :ןכלעזַא םענייא .רענעלּפ עקידנפיול טייוו טימ רעמיורט

 טרָאסער-רעדיינש ןיא ןרעזַאלג ייב ןעננולעג זיא ,שטיװעקרַאמ
 טרעדנוה עכעלטע ןריּפורנפיונוצ ,סָאג עקסרָאװד רעד ףיוא

 -םַארד ַא רַאפ ןעננוננידַאב ןפַאש ןוא עכעלטננוי עטבַאנַאב

 -רָאפ ענעגנולעג רעייז עכעלטע ןבעגענ טָאה רעכלעוו ,זיירק

 -טיר רַאפ עּפורנ ַא ;יירעלָאמ רַאפ גנולײטּפָא ןַא ;ןעגנולעטש

 ַא ןוא ןיירק ןשירַארעטיל ַא ;ץנעט עשיטסַאלּפ ןוא עשימ

 -שידיי ַא ךרוד ןרָאװעג טרידוטשנייא ןזיא רָאכ רעד .רָאכ

 -ענםיוא ןיא ןוא רעב טרוק רָאסעּפָארּפ ,טנעניריד ןשיכעשט

 ךיוא יו ,רעדיל-סקלָאפ ןופ ןטרעצנַאק עקינייא טימ ןטָארט

 ,(רעטסעקרָא ןָא) עינָאפמיס עטניינ יד

 צ

 -יוו ןיא ,ןעגנולדיזסיוא ןוא סעימעדיּפע ,רעגנוה בילוצ

 -םימותי טרעדנוה) םימותי עדנלע לָאצ יד ןגיטשעג רעד

 -עג טעװועטַארענּפָא ןענעז עינָאלַאק רענישירַאמ ןופ רעדניק

 רעטצעל רעד ןיא ,סנ ַא סעּפע ךרוד ?ערעּפש , רעד תעב ןרָאװ

 -זַאג רענמלעכ יד וצ ןרעוו וצ טקישעגסיױרַא ןרַאפ טונימ

 .(ןרעמַאק

 טליפעגנָא ,רעזייה:םימותי עיינ ןענַאטשטנַא ןענעז'ס

 -ּפָאדַא ןענעז ךעלדיימ-םימותי ךס ַא .ךעלגניי טימ סנטסרעמ

 .תוחּפשמ עטריאוטיס רעסעב יד ןשיווצ ןרָאװעג טריט

 זיא טייקמאזקרעמפיוא ןוא טכיזפיוא רעמ ,גרָאז רעמ

 ןיא רעדניק עדנלע עקיזָאד יד ןרָאװעג ןעקנַאשעג טציא ךיוא

 ערעמעװקַאב ןיא טציא טבעלענ ןבָאה סָאװ ,רעזייה-םימותי יד

 .ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה רעמ ןוא

 ּצ

 ןרָאװעג טנױװַאב "ערעּפש , רעד ךָאנ זיא ןישירַאמ

 רעדיוו ןיא רימ ןוא ,תוחּפשמ עטַאװירּפ ךרוד לייטנטסרעמ

 סלַא לָאמ סָאד .רעדניק ןשיווצ ןטעברַא וצ ןעוועג טרעשַאב

 -ימעס-רערעל ַא טכַאמענכרוד ָאטעג ןיא בָאה ךיא) .ןירערעל
 | .(רַאנ

 -קעריד ענעזעוועג ,שיפלסקייו יורפ רעד טימ ןעמַאזוצ

 -נִא ךיא בָאה ,ָאטענ ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ ןירָאט

 ןיא -- רעדניק רַאפ רעטנעצ ַא טימ ןישירַאמ ןיא טריפעג

 ,רָאי ףלע זיב יירד ןופ רעטלע

 -כיילג ךיוא טָאה סָאװ -- טלַאטשנַא-ןרעל רעקיזָאד רעד

 ןרעטלע סנעמעוו ,רעדניק רַאפ םייה-גָאט סלַא טנידעג קיטייצ
 ,רעטסוש -- ןטרָאסער עקימורַא יד ןיא טעברַאעג ןבָאה'ס

 נעט סקעז ןעוועג ןְפָא זיא -- טרָאסער-יורטש ןוא רעדיינש

 ןביז בלַאה זיב ירפרעדניא רענייזַא ןביז ןופ ,ךָאו רעד ןיא
 ,טכַאנרַאפ

 -ער ןעוועג ןענעז רעטנעצ רעזדנוא ןופ רעדניק יד ךיוא
 -רַא, ןַא סלַא (טרָאסער-רעטסוש) טרָאסער ַא ןיא טרירטסיג

 ןופ ןגירקסיורַא ייז רַאפ געלפ'כ ןוא "טנעמעלע רעקידנטעב

 .ןעננולייטוצ-ןּפוז ףיוא ןענָאּפוק יד טרָאד

 ןענַאטשעג ןיא םלוע-תיב ןופ רעיומ רעד ןבענ טרַאה

 ךעלרעמיצ עכעלטע ןופ -- לזייה ןרעצליה קירעדינ ַא לָאמַא

 -ננייא ,ןטייצ עטשרע יד טנעלפ יקסווָאקמור ּוװו טרָאד ---

 ןבָאה סָאװ ,ךעלרָאּפ עננוי וצ ןישודקו-הּפוח ןבעג קיטנעה

 ןטימ ?זייה עבלעז סָאד זיא .ןיירַא ןבעל ןיא טיירגעג ךיז

 יד רַאפ רעטנעצ ַא ןיא ןרָאװענ טלדנַאװרַאפ ךַאד ןקירעדינ

 .טננעגנמוא ןוא ןישירַאמ ןופ רעדניק



 111 שודָאל שידי

 נעװו ןטצעל רעייז ףיוא רעדניק

 -עג ץלַא ךָאנ ןיא ,?קניוו ַא ןיא ,בוטש-טּפיוה רעד ןיא
 טימ טצוּפַאב -- הּפוח ענעדייז ,עטיור עבלעז יד ןענַאטש

 עניילק ןוא ,ןעגנַאטש-הּפוח ריפ ףיוא -- ןזדנַארפ ענעדלָאג

 רעד רעטנוא ןסיירעביא יד תעב ןבָאה ךעלגנניי ןוא ךעלעדיימ

 ייז .הלכ-ךתח ןיא טליּפשענ טציא ךיז הּפוח רעטיור רענייש

 יַאנ ,ןטכָאלפעגסיוא ךעלעגניר עניילק ןזָארג עננַאל ןופ ןבָאה

 .הנותח א ףיוא יוװ ןעגנוזעג ,טצנַאטעג טייהרעוו

 ןופ גנַאזעג'ס ןגָארטעג ךיז ןישירַאמ ןיא טָאה רעדיוו

 טָאה סָאװ -- ָאטעג ןיא גנַאזעג שידיי ַא --- רעדניק עשיריי
 ןטנעָאנ רָאנ ןופ ןייוועג ןוא רעיורט ןטימ טשימעגסיוא ךיילנ ךיז

 .םלוע-תיב

 טנררָאעגנייא בָאה'כ סָאו ,ננורעייפ עטצעל עמַאס יד

 םעד ןלַאפעגסיױא ןיא ,ןישירַאמ ןופ רעטנעצ-רעדניק םעניא

 ."רעטומ ןופ נָאט , םעניא -- 1944 יַאמ ןט4

 ,עטײרּפשעגסױא ןעגנָאהעג ןיוש ןענעז דרע-ָאטעג רעביא
 ןבָאה רעדניק ןעו ,סערַאמכ עלעקנוט ,ענעדָאלעגנַא-רעװש

 ןוא "רעטומ , ןופ בוט-םוי םעד טרעייפעג לָאמ ןטצעל םוצ

 :ריל-ניוו עשידיי סָאד טרָאד ןעגנוזעג ֿלָאמ ןטצעל םוצ

 ןפ -ןל-ול-ולדייא / ,ילדול-ול ,ולדייא,

 עלעניו ַא ןוא ,ןעמַאמ ַא טָאה סָאװ ,םעד זיא ?יווװ

 ..." וצרעד

 רעשזדָאל ףיוא זיא'ס ןוא ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 ןוא ,דניק שידיי ןייק ,עמַאמס עשידיי ןייקס ןעוועג טשינ דרע

 -ענ טשינ רעמ ךיוא ןזיא רעדניק עשידיי רַאפ עלעניוו ַא

 ...ןענַאטש

 ּצ

 ,1944 טסוניוא ףוס ,ל?געוו ןקידמַאז רעציוושיוא ןפיוא

 רעשזדָאל עטצעל יד --- לָאמ ןטצעל םוצ ןעזענ ייז ךיא בָאה

 ייז ןענעז ,סעמַאמ ערעייז ןופ טייז רעד ייב .רעדניק עשיריי

 -עמוא ערעווש טימ ,ענעקָארשרעד ,עקידרעטיצ -- ןעגנַאנעג

 עטייווצ סָאד ןוא ,עקלַאיל ַא ?טנעה ןייא ןיא ,ךעלטירט עקיט

 .טנַאה סעמַאמ רעד ןיא טרעמַאלקעגנייא ---
 "טרָאד , ןעזענ ייז ךיא בָאה ,.סע-סע ךרוד טכַאוַאב

 עניימ רַאפ ןעזענ טשינרָאנ ןיֹוש ךיא בָאה רעמ ...ןריפניהַא

 ..ךיור רעציוושיוא ןליונק עצרַאװש ,עטכידעג יד רָאנ ,ןניוא
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 רעווַאקלַאיּב מ

 ָאטעג רעשודָאל ןיא ןּבעל-רוטלוק סָאד

 רעד ןעגנילק ענדָאמ רשפא ןעק'ס
 ןיא ןבעל-רוטלוק : ףירנַאּב

 ןָאטראפ ןעוועג זיא רעדעי ןעוו ,טייצ רעד ןיא ָאטעגנ רעשזדָאל

 רעד ןיא ;ןגרָאז עלעירעטַאמ ערעווש עכעלנעט-גָאט ענייז טימ

 ןופ ?עוש רעד ףיוא ןענופעג טּפָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו טייצ

 ןבעל-רוטלוק גרַאק א טָאה רעבָא ןעמעלא ץָארט .םוקמוא

 .טריטסיזקע
 ךיז ןעיירפַאב וצ לטימ א ןעוועג סע זיא טייז ןייא ןופ

 "רעד רעד ןופ ,םורא ןקירעיורט םעד ןופ טייצ רעצרוק א ףיוא

 -טסבלעז א -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,טסַאל רעדנקירד

 ןשטייד יד סָאװ ,גננושטנעמטנא רעד ןגנעק ?יפעג-גנוטלאהרעד

 .ןדיי יד יבנל ןדנָאוװעגנָא ןבָאה

 ןיא טריטסעפינַאמ ךיז טָאה ןבעל-רוטלוק עגרַאק סָאד

 : ןעמרָאפ ענעדיישראפ

 ןזעוו-לוש (1

 ןישירַאמ ןיא ןטקנוּפ רַארגַאקהרשכה (2

 ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשנסיװ (3

 טסנוק עשיטסַאלּפ (4

 קיזומ (ס

 ןקעטָאילביב (6

 רעטאעט (7
 ןעגנופַאש עשירארעטיל (8

 ןזעוו"לוש

 רעוט עכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ ןנרָאז עטשרע יד ןופ ענייא

 וצ ידכב ,ןזעו-לוש א ןלעטשוצנייא ןעוועגנ זיא,ָאטעג ןיא

 -סַאּפטסוּפ בילוצ טבערגראפ ןרעוו ןופ טננוי יד ןטלאהראפ

 -ַארָאמ םעד ןטלאהוצנייא :טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןעוועט

 -- ,ָאטעג סָאד ןסילש םייב ,1940 יאמ ןיא .,ןייבנקור ןשיל

 -נעמעלע 398 טריטסיזקע ןבָאה -- רָאי-לוש ןטשרע םעד ןיא

 ןלוש עזעינילער 2 .םידימלת 6000 רעביא טימ ןלוש ערַאט

 םעד ןיא ;עלוש-ךאפ 1 ןוא עיזַאנמיג 1 ;םידימלת 800 טימ

 40 קיטעט ןעוועג ןענעז --- רָאי-לוש ןטצעל ןוא --- ןטייווצ

 ,לוש-רעקרעווטנַאה א ,סעיזַאנמינ 2 ,עזעיגילער 4 ,ןלוש-סקלָאֿפ

 יענּפָא ראפ ?וש א ,עמוטש-ביוט ראפ לוש 1 ,ןלושרָאפ ייווצ

 ,15.000 ןפָארטַאב ןבָאה םידימלת לָאצ יד ,.רעדניק ענענַאטש

 .רערעל 800 םורא קיטעט ןעוועג ןענעז ןלוש יד ןיא

 טנרעלעג טרָאד ןעמ טָאה ןדנאטשננעק עניימענלא ץוח א

 .עטכישעג עשידיי ןוא ך"נת ,שיערבעה ,שידיי

 ,טאלבסקטבַאט והילא טריפעגנָא ןבָאה ןזעוו-לוש םעד טימ

 יעפָארּפ ןוא עלוש סיקסנישטָארַאי ןופ םיובסונ .ט ,ָארַאָק חשמ

 .יקּבעיִנעיִמַאק רָאס

 םישדח עטלַאק יד ןיא --- ןעמוקעגרָאפ ןענעז סעיצקעל יד

 -יילקענ טכעלש :ךָאד ןוא ,ןלַאקָאל עטצייהַאב טשינ ןיא --

 -עג קיסיילפ ךיז רעדניק יד ןבָאה ,קירעגננוה-בלַאה ןוא טעד

 קנאד א סָאװ ,רערעל יד ןופ טרָאװ סעדעי ןעננולשעג ,טנרעל

 טכעלש ןוא טלעק ןופ קנַארק ןיילא --- טייקנבעגעגרעביא רעייז

 עשילַארָאמ סָאד ןטלאהנייא ןפלָאהעג ייז ןבָאה -- טרענרעד

 קידנעטש ןא ,ךיז טייטשראפ .טנגוי רעד ןופ טכיוועגכיילנ

 ןסיוועג א ןיא ןלעוװ ןשטייד יד זא ,הנכס יד טרעיולעג טָאה

 .ןלוש יד ןרידיווקיל גָאט

 רעבָאטקָא ןיא ןעמוקעג זיא ןזעוו-ללוש םעד וצ ףוס א

 טלדנַאוװראפ ןוא טריריווקער ןענעז ןלַאקָאל-לוש יד ןעוו ,1

 ,עשטייר 20,000 יד ראפ ןעגנוניווו עוויטימירּפ ןיא ןרָאװעג

 -ניירא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,ןדיי עשיכיירטסע ,עשיכעשט

 ייז 226 = טרָאד ןופ ידכב ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא טקישעג

 ,ָאנמלעכ ןיא סָאטױאזזַאנ יד וצ

 ןסרוק-סגנוצנעגרעד טריטסיזקע ךָאנ רעטעּפש ןבָאה סע

 -אב ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1942 ילוי זיב עכעלטנגוי יד ראפ

 .ןענרעל טרַא סעדעי ןלעטשוצּפָא ןליופ

 ןישירַאמ ןיא ןטקנוּפ רַארגַא"הרשכה

 טנגוי רעד ראפ טּפיוהרעביא ןוא ,ןדיי לייט ןטסערג ןראפ

 ,המחלמ יד ןבעלרעביא טעוװ ןעמ ביוא זא ,רָאלק ןרָאװעג זיא

 ,קעווצ םעד וצ ןוא דרע עשיליוּפ יד ןזָאלראפ ןפראד ןעמ טעוו

 רעד .ךַאפ א ךיז ןענרעל --- ןריזיויטקודָארּפ ךיז ןעמ ףרַאד

 ךיז ןענרעל וצ ןניוצעג טָאה טננוי רעטמיטשעג - שיטסינויצ

 -דנַאל ראפ טיירגעגוצ ןייז וצ קנַאדעג םעד טימ ,טעברַא-דרע

 טסַאּפעגוצ ןעווענ זיא םעד ראפ .לארשי ץרא ןיא טעברא

 ןופ טָאטשרָאפ עכעלטפַאשטריװדנַאלבלַאה א --- ןישירַאמ

 -שיט יו ,ךַאפ א ךיז ןענרעלסיוא םעד טימ ךיילגוצ .שזדָאל

 ןבָאה טפַאשטריװודנַאל ךיז ןענרעל ןוא יירעסָאלש ןוא יירעל

 םעד טימ טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד

 עשינַאלָאעדיאלערוטלוק עטיירב א טריפעג ךיוא טקעיארּפ

 -רוטלוק עּפַאנק סָאד טסולפנייאַאב ךיוא טָאה סָאװ טייקיטעט

 .ָאטענ ןיא ןבעל

 1000 רעביא טימ םיצובק 25 ןענַאטשטנַא ןענעז יוזא

 -ויצ סנטסיימ ,עשיאייטראּפ 10 ךרוד טריפעגנָא ,רעדילגטימ

 ינומא ילעוּפ , ןוא "דנוב , רעד ךיוא .ןעגנוריּפורג עשיטסינ

 ,ןטקנוּפ-רַארנַא ערעייז טאהעג ןבָאה "?ארשי
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 עי 2 טא ויי עי יי יי יי יי טיט לע עי אה = מב. לע 1 עי עו

 -ַארנַאניטסעלַאּפ ,שיערבעה םנרעלעגנ ןבָאה ןטסינויצ יד
 -לצרעה ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז סע .עטכישענ ןוא עיפ

 -ָאבַאשז ןופ קנעדנָא םוצ ןעגנורעייפ ןוא סעימעדַאקַא קילאיב

 רעביא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהענ ןעמ טָאה "דנוב , םייב .ןיקסניט
 -ַאקַא ץרּפ א טריפעגכרוד ,רוטארעטיל עניימענלא ןוא עשידיי

 עשידנוב טנַאמרעד ןוא ננורעייפ םכילע-םולש א ,עימעד
 .םיבוט-םוי

 ןופ ןלייט עסיורג ןניוצעגוצ ןבָאה סעזערּפמיא עלא יד

 ךיז ןקיוק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד

 טייצ רעד טימ ןענעז םיצוביק יד ,ןבעל-קיטסייג ?סיב א טימ

 ןוא חוכ ןכעלטפַאשלעזעג קידנעטשבלעז א וצ ןסקָאוװעגסיױא

 יידיא ןייז .ןנָארטראפ טנעקעג טשינ יקסווָאקמור טָאה סָאד

 ןפַאש ןוא יײצילָאּפ-ָאטעג רעד ייז ןפראוווצרעטנוא ןעוועג זיא

 יד זא ,ךיז טייטשראפ .סענמולָאקסטעברא םיצוביק יד ןופ

 ןיא ןוא ןייגנייא םעד ףיוא טלָאװעג טשינ ןבָאה ןעגנוריפנָא

 ןיקסווָאקמור ךרוד ןטקנוּפ-רַארנַא עלא יד ןענעז 1941 ץרעמ

 .ןרָאװעג טרידיווקיל

 ןטפַאשלעזעג עכעלטּפַאשנסיװ ןוא רוטלוק

 עשידיי, יד ךיז טריזינאנרא 1940 רעבָאטקָא ןיא ןיוש

 ,"דנוב , ןופ רעוט יד ךרוד טריציניא "טפַאשלעזעג רוטלוק

 רעביירש עּפורג א ןוא "ָאװיי ןופ דניירפ טפַאשלעזעגנ , ,"טרָא;

 ןריפ וצ ןעװעג זיא עבאנפיױא-טּפיוה רעייז ,רעלטסניק ןוא

 -ינוא:סקלָאפ , א ןדנירג ךרוד ,שידיי ףיוא טעכרַא-רוטלוק א

 ןוא רערעל ראפ ןסרוק-שידיי ,ןזיירק-ןטנערעפער ,"טעטיסרעוו

 .א .א ןזיירקמארד ,ענעסקַאוװרעד

 -נוא עטשרע יד רָאפ טמוק רעבָאטקָא ןבלעז םעד ןיוש

 ;ןַאמלָאװ .מ רעביירש ןופ טַארעפער א טימ ,גנומענרעט
 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ עימעדַאקַא-רוטלוק ַא רעטעּפש
 ,"ררַאגנַאװַא , :זײרקמַארד ;רָאכ "עניל-רוטלוק , ןטבעלעגנפיוא

 ןרָאװעג טרזחענרעביא ןענעז ןעגנומענרעטנוא יד

 ,לָאמ ליפ

 ,ןטלַאק א ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנומענרעטנוא עטצעל יד

 ןעגנופַאש ערעייז טנעיילעג ןבָאה סע ּוװ ,לַאז ןטצייהעג טשינ

 ,ןַאמלָאװ ,שטיוװעיַאש ,שטיװָאמיכַאי ,ןַאמּפָאה .א רעביירש יד

 .שטיווָאקילעז ןוא קערָאשטַאּפ

 -נעטשבלעז ןדעי וצ ןיקסווָאקמור ןופ טפַאשרענגעק יד

 .טכַאמעג ףוס א טפַאשלעזעג רעד וצ ךיוא טָאה קנַאדעג ןקיד

 -טפַאשנסיו א ןעוװעג קיטעט טייצ א ךיוא זיא סע

 .ןרעינישזניא ןוא םיריוטקָאד ךרוד טריזינַאנרָא ,טפַאשלעזעג

 "מא יד ןגעוו ןעננוזעלרָאפ טנדרָאעגנייא ןבָאה םיריוטקָאד יד

 "ישזניא יד ייב .ָאטעג ןיא ןטייהקנַארק עטיירּפשראפ ןטסיימ

 -ָאיב ,עימעב ,קיזיפ ןנעוו סעיצקעל טנעיילעג ןעמ ןבָאה ןרעינ

 .ןטפַאשגסיװ-רוטַאנ ערעדנַא ןוא עיגָאל

 טסנוק עשיטסַאלּפ

 ןוא רעלָאמ עטסּוװַאב עייר א ןיירא ןענעז ָאטעג ןיא

 ,קיּפ 0 ,רעניורב .י ,שטַאבמערט .מ יוװ ןרָאטּפלוקס

 .ערעדנא ןוא יקסנישזעשזב ,שטיווערוג

 -?יב טמערָאפעג ןוא ןלָאמענ ןבָאה רעלטסניק עקיזָאד יד

 עייר א ןענופענּפָא ךיז ןבָאה סע .ןבעל-ָאטעג ןופ ןּפיט ןוא רעד

 ןופ קיגַארט יד ּפִא ןעלגיּפש עכלעוו ,ןעיירעצינש ןוא ןטנווייל

 ,ןטייצ ענעי

 -סיוא-רעדליב רעייז ןעמוקעגרָאפ זיא 1940 רעמוז ןיא

 ןדיי-סקלָאפ יד .ןָאזרעּפ 20.000 רעביא ןופ טכוזַאב ,גנולעטש

 ךשמ ןיא טמָארטשענ ןבָאה ענעמוקעגניירא יד ןוא טולַאב ןופ

 ןשיטעטסע ןא טאהעג ןוא גנולעטשסיוא רעד וצ ןכָאװ 6 ןופ

 .סונענ

 רעלטסניק עקיזָאד יד ןזא ,טלָאװעג טָאה יקסווָאקמור

 טָאה רעניורב .י ןעוו ןוא לעפַאב ןייז ןפרַאװרעטנוא ךיז ןלָאז

 טלעגיַָאטעג ןראפ עציקס א ןיקסווָאקמור ראפ טלעטשענוצ

 רעכלעוו ,ןטייק ןיא טדימשעג ,דיי א טלעטשענרָאפ טָאה סָאװ

 טלָאװעג םיא גינעק-ָאטעג רעד טָאה ,ןוז רעד וצ ךיז טסייר

 -נעל א טזומעג ךיז טָאה רעניורב ןוא ,ןקישסיורא ָאטענ ןופ

 .ןטלַאהַאבסיוא טייצ ערעג

 רעטפעקרָא רעשינַאמרַאהליפ

 ןעמוקענניירא ָאטענ ןיא ןענעז ןדיי עלַא טימ ןעמאזוצ

 רעשזרָאל ןופ טנעניריד רעד :יוװ ,רעקיזומ עטנַאקַאב ייר א

 ןיוש יד ,רעדיר רָאדָאעט רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןשיטָאטש

 רעד ,טדַאטשטַָאר ַאװַאלסינָארב ןירעלדיפ עטמירַאב טלָאמעד
 -ָאלעמ ,ךיליירפ ,רָאטנַאק רעדורנ ,יקסנַאשזָאנרָאד טנעניריד

 -ָאמא ןופ רעדילנטימ 26 ןוא ךיוט רעדורב-רעטסעוושעג טסיד

 .רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ רעשזדָאל ןקיל

 ןעמוקענוצ רעטעּפש ןענעז רעקיזומ עטנַאמרעד יד וצ

 ןופ עטכארבעגניירא יד ןשיוװצ ןופ רעקיזומ עטמיראב-טלעוו

 רעלדיפ רעד ,טרוס ירד ,רעב טרוק .ּפָארּפ טסינאיּפ יו ,ברעמ
 יורפ ןייז ןוא ,לעדנַארב ףלָאדור רענניז רעד ,טפַארק ,םיובגייוו

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא דלעפנעקריב .ל טסינַאיּפ רעד ,לעדנַארב יליל

 -עּפש ןבָאה שארב רעדיר רָאדָאעט טימ רעקיזומ עלא יד

 סָאװ ,ָאטעג ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ םעד ןפַאשעג רעט

 -רוטלוק ןופ ךעלטיּפַאק עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא זיא

 .ָאטעג ןיא ןבעֶל

 טפָא רעייז ןעמוקעגרָאפ ןטרעצנָאק יד ןענעז ביֹוהנֶא ןיא |

 ןיב -- רעטעּפש ,ןטרעצנָאק 100 םורא 1941 עדנע זיב --

 טליּפשעג טָאה ןעמ .ךָאװטימ ןדעי --- עיצַאדיװקיל ןייז וצ

 ערעטכייל ןופ ןטרעצנָאק ןבעגעג ךיוא ןוא קיזומ עשיסַאלק

 .ןוויטָאמ עשיריסח ןוא קיזומ-סקלָאפ עשיריי ,קיזומ

 עלא טריקסיפנָאק ןשטייד יד ןבָאה 1944 גנַאפנָא ןיא

 טָאה רעטסעקרַא רעד ןוא ָאטעג ןיא ןטנעמורטסניא-קיזומ

 ,ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא

 רָא כ
 "קנופ וצ ןביוהעגנָא טָאה ָאטעג ןופ רָאי ןטשרע ןיא ןיוש

 רעטנוא "רימזה , ןופ רָאכ רערעלוּפָאּפ רעקילָאמַא רעד ןרינָאיצ

 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ יקסנַאשזָאגראד ןופ גנוטייפ רעד

 ןוא 1941 ץרעמ זיב ןטלַאהעננָא טָאה רָאכ רעד .ןָאזרעּפ 75

 .טריטרָאּפעד ןרָאװעג זיא לייט רעסיורג א ןעוו טרידיווקיל ךיז



 ָאטעג רעשזרָאל ןיא ןבעלירוטלוק סָאד -- רעװַאקלַאיב ,מ 134

 .ןרָאכ ערענעלק עייר עצנַאג א טריטסיזקע ךיוא ןבָאה סע

 ןוא גנומיטש יד ןביוה טגעלפ קיזומ ןוא גנַאזענ ?סיב סָאד

 .רעניווונייא ָאטעג עטקיניײּפעג יד ןעמערַאוװרעד

 ןקעטָאילביב

 ןענעייל סָאד זיא ןעגנוגנידַאב-ָאטעג עקיטסלָאמעד יד ןיא

 ןביירטראפ וצ לטימ עקיצנייא סָאד ןעוועג לָאמטּפָא רעכיב

 ןעמ .גנומיטש ערנקירדרעד יד טייצ רעצרוק א ףיוא ךיז ןופ

 .ךָאװו א רעכיב עכעלטע ןענעייל טגעלפ

 ןופ ָאטענ ןיא קעטָאילביב-יל ענעבילבעג קיצנייא יד

 עליבַאטס 4000 טימ רעדנעב 7800 טגָאמראפ טָאה גרעבנענָאז
 2000 טלייצענ טָאה גרעבסלעטָא ןופ קעטָאילביב יד ,רענעייל

 -סיזקע ךָאנ ןבָאה ייז רעסיוא .,ןטנענָאבַא 2000 טימ רעכיב

 -ענ ןכָאנ רעגנוה רעד .ןקעטָאילביב ערענעלק עייר א טריט

 גרעבנענָאז רעד ייב זא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא טרָאװ ןטקורד

 .ןעייר עגנַאל ןפַאשעג ךיז ןבָאה קעטָאילביב

 רעטאעט

 יננַאמ ןבעל עקיטסייג סָאד רעבָא ךיז טָאה ןטסטלובמא
 .ןעגנופַאש-רוטארעטיל ןוא רעטַאעט ךרוד טריטסעפ

 טסנוק-ןיילק א ןגָארטעג טָאה ָאטעג ןיא רעטַאעט סָאד
 ןופ לייט ןסיורג א .סעיווער רָאנ טריפעגסיוא ןוא רעטקַארַאכ

 -ָאטעג ףיא ןשטעקפ ןעמונראפ ןבָאה סעיווער עקיזָאד יד

 טכאלעגּפָא טָאה ןעמ ּוװ ,ןרעמונ עשיריטַאס ןוא סעמעט

 יד ןופ (טביולרעד טָאה רוזנעצ סיקסווָאקמור ליפיוו ףיוא)

 סָאד טָאה םורא יוזא .ןעננוריפפיוא ערעייז ןוא םילודג-ָאטעג

 -לעזעג ןוא עלַאיצַאס ַא טריפענסיוא ךיוא רעטַאעט עקיזָאד

 ,יקסווָאנַאי .ש :ןבירשעג ןבָאה ןטסקעט .עיצקנופ עכעלטפַאש

 .ןַאמלָאװ .מ ןוא שטיװָאמיכַאָאי .א ,שטיוװָאקילעז .י

 -עגסיוא ךיוא ןעמ טָאה סעידָארַאּפ ןוא עריטַאס ץוח א

 ,ןָאזרעדָארב ,רעגנַאמ ,םכילע-םולש ןופ סעיצַאזינעצסניא טריפ

 .א"א ץרּפ ,רידַאנ ,יקצול

 רעדיו ךיז ןעמ טָאה ןעננולעטשרָאפ עקיזָאד יד ףיוא

 ןוא קלָאפ-רוטלוק סיורג א וצ טרעהעג ןעמ ןזא ,טנַאמרעד

 טייטש גנושטנעמטנַא יד ןוא ןעגנורערינרעד עשטייד יד ץָארט

 .רעדרעמ יד ןופ קלָאפ םעד ןופ רעכעה ?יפ ןעמ

 רעטאעט עיווער סָאד טריזינאגרא ךיז טָאה טשרעוצ

 ןופ טסיטרא ןקילָאמא םעד ךרוד ןפַאשעג ,"דראגנַאװַא,

 -טסנוק-ןיילק א טיירגענוצ טָאה רע .רעװַאלוּפ השמ "טררא,

 ןוא ןַאמלענייב דוד ןופ קיזומ טימ ןשטעקס ןוא םַארגָארּפ

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעננולעטשרָאפ עטשרע יד .,ןיבור ץרעה

 ,00 סָאג רענַאקשיצנַארפ ףיוא

 -רָאפ ןיוש זיא עזערּפמיא-רעטאעט עסיורג עטשרע יד

 -ַארק ףיוא לַאז ןסיורג םעד ןיא 1940 רעבָאטקָא ןיא ןעמוקעג

 -לייטנָא ןבָאה עּפורג"דרַאגנַאװַא, רעד ץוח א ,סָאנ אקצעיוו

 -סעקרָא רעשינָאמרַאהליפ רעד ןוא רָאכ-"רימזה , רעד ןעמונעג

 טלדנַאװרַאפ "דנוב , ןכרוד זיא עזערּפמיא עקיזָאד יד .,רעט

 יקסווָאקמור ןוא עיצארטסנָאמעד רעשיטילָאּפ א ןיא ןרָאװענ

 -ייו ןטָאברַאפ קילייוטייצ טָאה ,םעד בילוצ טגערעגפיוא ---

 -ַאב זיא עּפורגרעטַאעט עקיזָאד יד .ןעגנולעטשרָאפ עקידרעט

 -ץנַאט א ןוא רָאכ םענעגייא ןא טימ ןָאזרעּפ 18 ןופ ןענַאטש

 סָאד .ץראוש סחנּפ ןלָאמעג טָאה סעיצַארָאקעד יד .עּפורג

 .3 ַאקצעיװַארק ףיוא לָאז ןיא טליּפשעג רעטעּפש טָאה רעטַאעט

 -ַארט א ןעננוזעג ןעמ טָאה ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ רענייא ףיוא

 ."ךעלעגייא יד וצ ךַאמ , לעניּפש והיעשי ןופ דיל-ָאטעג שיג

 טָאה רע ןוא ןיקסווָאקמור טנרָאצרעד קידלַאװג טָאה סָאד

 סָאד זא ,ךיז טייטשראפ .ןצנעװקעסנָאק טימ ןעלניּפש טָארדעג

 .ןעננוזעג טשינ רעמ ןעמ טָאה דיל

 טָאה 1942 רעטניוו ןופ סעיצַאטרָאּפעד עסיורג יד ךָאנ

 ךיז ןבָאה ןשטנעמ .טייקיטעט-רוטלוק עדעי טלעטשענּפָא ךיז

 םענייק ןוא טלעק ןוא רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג טיירדענמורא

 ןיא ןייג רעדָא קיזומ ןרעה וצ ּפָאק ןיא ןגעלענ טשינ ןיא

 יד ןוא רעמערַאװ ןרָאװעג זיא סע רָאנ יו ,תמא ,רעטאעט

 ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ןעגנולדיזסיוא

 -טסבלעז רעד ןעוועג רעדיוו זיא סע .ןבעל-רוטלוק סָאד ןצָארּפש

 ןסיירכרודא ךיז ןעמונעג טָאה סָאװ ,טקניטסיא גנוקידייטראפ

 .רעטימעג עטרענײטשרַאפ יד ךרוד

 -עט יד 1942 יאמ ןיא רעדיוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה יוזא

 ךיוא םָאה יוזא ןוא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ ןופ טייקיט

 .רעטַאעט סָאד ןליּפש וצ ןביוהעגנָא רעדיוו

 -עג טלדנַאװראפ ןזיא ַאקצעיװַארק ףיוא לָאז רעד ןעוו

 -- ,"ערעּפש, רעד ךָאנ -- ,טרָאסער-טעברא ןַא ןיא ןרָאװ

 יד ןיא ןגָארטעגרעביא ןעגנולעטשרָאפ רעטַאעט יד ךיז ןבָאה

 ,ןטרָאסער-סטעברא

 ,ןרָאי עלא יד ךרוד ,טכוזַאב ןבָאה ןָאזרעּפ 70:000 םורא

 עסיוועג א טרָאד ןענופעג ןוא ןעננולעטשרָאפ רעטַאעט יד

 ,םורא ןקירעיורט םעד ןופ גנונַאּפשטנַא

 טריפעגנָא רעניורב קחצי רעלָאמ רעד טָאה טייצ עצרוק א

 סָאד ."אידגידח, ןעמָאנ ןטימ רעטַאעט ןטענָאירַאמ א טימ

 -ָאטעג יד ףיוא סעידָארַאּפ ןבעגעג טָאה רעטַאעט-ןטענָאירַאמ

 .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל רעבירעד טָאה ןוא סרעריפנָא

 ןלָאז ןעגנולעטשרָאפ יד זא ,טנרָאזעג ןיוש ןבָאה ינּפ-ָאטעג יד

 .טלעטשענּפָא ןרעוו

 ןעגנופַאש טשירַארעטיל

 טריטסעפינַאמ ךיז טָאה טייקיטעט-רוטלוק עטסקיטכיוו יד

 ָאטעג ןיא ןעמ טָאה ןבירשעג .ןעגנופַאש עשירארעטיל יד ךרוד

 ץוח א ןשזַאטרָאּפער ,רעכיב-גָאט ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל :ךס א

 | .סעידָארַאּפ ןוא ןשטעקס

 ןיא רעביירש 80--40 ןשיווצ ןעוועג קיטעט ןענעז סע

 ןענופעגּפָא ךיז טָאה ןעגנופַאש יד ןופ ?ייט א ,דָאירעּפ םענעי

 -עג טצעזעגרעביא ןענעז עייר עצנַאנ ַא ןוא המחלמ רעד ךָאנ

 ןראפ ןרָאװעג טריזינעצסניא ןוא ןכארּפש ערעדנַא ףיוא ןרָאװ

 ןוא ?ָאטעג ןיא טנוה א, ס'לעגיּפש יװ ,ָאידַאר ןוא רעטַאעט

 טרעוו ןשירעלטסניק ןסיורג רָאנ א .?ָאטעג ןיא ץַאק , א סקירב

 שטיוועיאש רעביירש םענעמוקעגמוא םעד ןופ ןעמעָאּפ יד ןבָאה

 טליפעג ןבָאה רעביירש עלא יד ."ךישת גנילירפ ,, ןוא "ךל ךל,

 -םיורא ייז ףיוא טָאה טייצ יד סָאװ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד

 סָאד תורוד עקידנעמוק יד ראפ טזָאלענרעביא ןוא טגיילעג
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 ןוא רעמָאי ןופ לָאט םעד ןופ גנולגיּפשּפָא עשירעלטסניק
 .ןרערט

 -רַאפ ןוא עקירעגנוה טפָא קרעוו יד ייז ןבָאה ןפַאשעג

 ןטעברא רעווש טזומעג ןבָאה עלא ייז ,טלעק ןופ עטפייטש

 -םיוא עקיטיוה:-בָארג יד ןופ תופידר ןענַאטשעגסיױא טפָא ןוא

 טייצ רענעי ןופ רעביירש עטנַאקַאב סנטסנייממא יד .סרעעז

 -נעזָאר .ח ,סקורב .י ,ַאקסוװָאקטַאיװװק .ר ,לעניּפש .י ;ןענעז

 -ניציא-רונש רתלא ,רעווָאנילוא םירמ ,שטיוװָאקילעז .י ,ברַאפ

 .א"א שטיוָאמיכַאָאי ,ןַאמּפָאה ,רעג

 רעד ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעּפ עטנאסערעטניא רָאנ א

 טָאה רעכלעוו ,רענניציא רעב ל?ארשי רעביירש רעשיערבעה

 רעקיזָאד רעד .רונש רעטלא ןעמָאנןעּפ ןרעטנוא ןבירשעג

 ךיז ראפ עיצוטיטסניא עשירארעטיל א ןעוועג זיא רעביירש

 רעד טימ ןבירשעג) ןבענענסיורא ןוא טרינַאדער טָאה רע .,ןיילא

 ,.(רעלייצרעד) "רּפסמה , ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ א ,(טנַאה
 ןשיסקָאדָאטרָא ןעמורפ א ןגָארטעג טָאה טפירשטייצ יד

 ןטלַאהטנַא ןרַאלּפמעזקע ענענופענּפָא עכעלטע יד .,רעטקַארַאכ

 -רָאּפער ןוא רעדיל עשיריטַאס ,ןבעלדָאטענ ןופ ןעגנוביירשאב

 -סטעברא יד ןיא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ערעווש יד ןופ ןשזַאט

 .ןטרָאסער

 טריּפורג ךיז ןבָאה רעביירש ןשיאערבעה םעד טָא םורא = |

 ןעלמאזראפ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ךעלריימ ןוא םירוחב לָאצ א

 ראפ טגָאזעג טָאה רעביירש רעד ןוא טכַאנרַאפ תבש ןדעי

 .הרות ייז

 -רעביירש טרַא ןימ אזא טריטסיזקע טָאה ָאטעג ןיא

 -יפוא םירמ ןירעטכיד רענייפ רעד ןופ גנוניווו רעד ןיא .ןייראפ

 "וקסיד ןוא טנעיילעג רעביירש יד ןבָאה ןטרָאד --- רעווָאנ

 .ןעגנופַאש ערעייז טריט

 טימ ןירעטכיד עטסטלע יד ןעוועג זיא רעווָאנילוא םירמ

 -יירש יד ראפ ןרָאװעגנ ןענעז ןטפנוקנעמאזוצ יד ןוא שזאטס א

 ,גנוביוהרעד ןוא גנוקיטומרעד ןופ לַאװק א רעב

 ,שיריי ןיא ןפַאשעג ןבָאה עכלעוו ,רעביירש יד ץוח א

 .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןבירשענ ךיוא ןעמ טָאה

 טנעיילעג ןענעז רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד עטשרע יד
 -ײטרַאּפ עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא רעכוזַאב יד ראפ ןרָאװעג

 עטשרע ערעייז ןענופעג רעביירש יד ןבָאה טרָאד .ןכיק עשיא

 -ארעטיל ןרעוו טנדרָאעננייא טפָא טרָאד ןגעלפ'ס ."רענעייל ,

 לסיב א טימ ןטכָאלפעגכרוד סעיצַאטיצער טימ ןטנוװַא עשיר

 ,גנַאזעג

 ןטנווֶא עשירארעטיל יד טָא זא ,ןרעוו ןבעגענוצ ךָאנ ףרַאד'ס

 -יטעט רעשיטילָאּפ ראפ טנַאװ-ץוש א יו טנידעג ךיוא ןבָאה

 "עג יד ןופ ןטכירַאב-ָאידַאר טנעיילעג ןעמ טָאה טרָאד .טייק

 .ָאטעג ןיא ןשינעעשעג יד טריטנעמָאק ןוא "ךעלטסעק , עמייה

 ,רעגנוה ייב ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןדיי יד ןבָאה יוזא

 -רוטלוק רעייז טיובעג ,ןעגנוסישרעד ןוא סעיצַאטרָאּפעד ,טלעק

 ןופ קיטילָאּפיצַאנ רעד ןנעק רעימ-ץוש א יװ ןבעל

 .ננושטנעמטנַא

 -סיוא ןופ רענעלּפ יד .טסיזמוא ןעוועג זיא ץלא רעבָא

 .טיירגענוצ ןעוועג רעירפ ןיוש ןענעז ןדיי יד ןטָאר
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 רעװַאקלַאיּב .מ

 ָאטענ ןיא רערעה-ָאידַאר

 א ןעוועג ןענעז ַאטעג רעשזדַאל ןיא
 ,ןטַארַאּפַא-ָאידַאר עמייחעג ךס |

 ."ךעלטסעק , ןסייהעג ןבָאה ייז יו רעדָא

 ענָאב ;רעלסקעװ החּפשמ יד תועידי ןעמונעגפיוא ןבָאה סע

 .ערעדנַא ליפ ןוא עקשעמ ;יקסווַאדיװ ;ןייטשלָא ?מעל ;רעניװ

 -ילאּפ יד ןופ תוחילש ןיא ןָאטעג סע טָאה לייט רעטסערג רעד

 -נַא יד .ָאטעג ןיא טקריוועג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוריּפורג עשיט

 ןופרעד טכַאמעג רעדָא ,סערעטניא ןטַאוװירּפ ראפ -- ערעד

 תועידי ענעמונעגפיוא יד ןטיירּפשראפ ךרוד ,ןבעל םוצ לטימ א

 טריּפָאק) ןעניטעלויב ענעבירשעג-טנַאה ןופ םרָאפ רעד ןיא
 -ָאטעג רֶאּפ א רעדָא ּפוז א ;טיורב ?קיטש א ראפ (עקלַאק ךרוד

 ,קרַאמ

 ןטקַאטנָאק עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז תועידייָאידַאר יד

 ,1940 טפלעה רעטייווצ רעד טניז טּפיוהרעביא ,טלעוו רעד טימ

 ןליפא אטעג ןיא ןריפוצניירא ןטָאבראפ טָאה יקסווָאקמור ןעוו
 .ןעננוטייצ עשטייד יד

 זיא סָאװ ,םענייא ןייטשראפ וצ ןייז רעווש רשפא טעוו'ס

 רעד ןופ תועידי יד סָאװ ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעוועג טשינ

 -שיטעמרעה רעד ןופ רעניווונייא יד ראפ טיידַאב ןבָאה טלעוו

 .ָאטעג רעטכַאמרַאפ

 ןטימ טליּפשעג טונימ עדעי ןבָאה סרערעהוצ-ָאידאר יד זא

 ןיא ןעו טּפיוהרעביא ,ןענָאמרעד וצ קירעביא זיא --- ןבעל

 עשטייד-טכע ךיוא ןוא םירסומ סיקסווָאקמור ןעוועג ןענעז ָאטענ
 ןוא טּפַאכעגסיורא ןרָאי-ָאטעג יד ןיא עקַאט ןענעז .םירסומ
 ,סרערעה-ָאידאר ענלצנייא ?ָאּפַאטשעג , רעד וצ ןבעגעגרעביא

 -ראפ --- ןעגנוקינייּפ עכלעוו ייב טסייוו רעוו --- ןבָאה עכלעוו

 ,סיצַאנ יד וצ ןרָאװעג ייז ןענעז ןבעגעגרעביא .ןבעל סָאד ןריול
 .ייצילַאּפ רעשידיי רעד ךרוד

 ןעמָאנ רעד) ןאמרעגנוי א ןבעל סָאד ןריולראפ טָאה יוזא
 סָאד טָאהעג טָאה רעכלעוו (ןורכז ןופ סיורא רעדייל רימ זיא

 ,/ .רנ סָאג רעשזרענז רעד ףיוא גנוניוװ ןייז ןיא "?טסעס,

 ,גייווצנעזָאר רעקַאּפ-ןלַאב רעשזדָאל ןרעלוּפָאּפ ןופ ןוז רעד ןוא

 .טַארַאּפַא-ָאידַאר ןטימ ןרָאװעגנ טריטסערא זיא רעטשרע רעד

 יד ראפ טמיטשַאב ,ןעניטעלויב לקעּפ ַא טימ --- רעטייווצ רעד

 .("רנוב , םוצ טרעהעג טָאה גייווצנעזָאר) .רעדילגטימ-ייטרַאּפ

 רעבָא זיא ,סרערעה-ָאידַאר עלא יד ןופ רעטסלעניגירַא רעד
 .ןזח-ָאטעג רעֶלעיציפָא רעד ,לעפַאט השמ ןעוועג

 ןזח ןעוועג ךורבסיוא-המחלמ םעד זיב ןזיא לעפַאט השמ
 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,"בקעי ?הוא, לוש רעד ןיא

 רעֶלוּפָאּפ ןוא טנַאקַאב ןעוועג זיא רע .18 .רנ סָאנ עקסנַאדג

 ןייש ןוא עמיטש רענייש ןייז בילוצ ןזיירק עכעלרעגריב יד ןיא

 .ןענווַאד

 טנעװלָאסבַא ןא ןעוועג ןוא עקָארק ןופ רע טָאה טמַאטשעג

 ,דימלת א סנָאהט ר"ד רעניבַאר םעד ןוא ,?וש-רעניבַאר א ןופ

 ןיא ןעגנַאנעג עלא טימ ךיילג רע זיא ,1940 לירּפא ןיא

 טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,רעטכָאט עקיצנייא ןוא יורפ ןייז .ָאטעג

 ןייק ןעמוק וצ ןזיוַאב טשינ ןיוש ןבָאה ,עקָארק ןיא ןעוועג

 ,ָאטעג ןיא טנָאקעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .שזדָאל

 .םַאזנייא טבעלעג רע טָאה

 רעלעיציפָא רעד ?עפַאט טרעוו ,ָאטעג ןיא ןעמוקניירא ןכָאנ

 טלַאהעג א טימ ,22 רענישזעשזב ףיוא לוש רעד ןיא ןזחדָאטעג

 .שדוח א קרַאמ 80 ןופ

 ָאטעג רעשזדָאל ןופ דָאירעּפ ןטשרע ןיא -- טלָאמעד

 -רעד רעד ץוחא) .רעזייה-הליפת ןוא ןלוש ?יפ ןעוועג ןענעז

 -נײא-ָאטענ יד ּוװ ,(24 רעשזרעגז ףיוא ערעסערג א ,רעטנָאמ

 .ץראה רעטיב רעייז הליפת ןיא ןסיגסיוא ןעמוקעג ןענעז רעניווװ

 יוזא ,ןעוועג ןיא ,ןזח ןרָאװעג זיא ?עפַאט ּוװ ,רעבָא לוש יד

 ,ינּפ יד טנװַאדענ ןבָאה ןטרָאד .לוש עלעיציפָא יד ,ןגָאז וצ

 .ץיּפש רעד ןיא ןיקסווָאקמור טימ

 רָאנ ןעוועג ןלעפַאט השמ ראפ רעבָא ןיא תונזח סָאד

 רעכלעוו ,גנוקיטפעשאב רעכעלטנגייא ןייז ראפ לטנַאמ-קעד א

 עמייהעג סָאד -- ןבעל ןוא בייל טימ ןבעגענּפָא ךיז טָאה רע
 .ןרעה ָאידַאר

 -עג עכעלטע טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ןיא לעפַאט
 רעלוגער טנעלפ רע ןעמעוו ,רעוטײײטרַאּפ ןוא -עכעלטּפַאשלעז
 ךרוד ןסיינ יד ךיז ןענעז ייז ןופ ,.סעײנדָאידַאר יד ןבעגרעביא
 ןופ ןלייט עסיורג וצ ןעגנַאגעגרעדנַאנרַאפ ןלַאנַאק ענעדישרַאפ

 ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד

 טנדרָאעגנייא ןעווענ זיא ץלא סָאד זא ,ךיז טייטשראפ
 -ַאב ףיוא ,ןהעש עטמיטשַאב ןיא ,וויטאריּפסנָאק גנערטש
 רעמ טשינ טנַאקַאב ןעוועג זיא סערדַא ןייז ,רעטרע עטמיטש
 ,.ןשטנעמ 2 וצ יו

 ךיא ביוא) "לטסעק, ןייז טרילַאטסניא רע טָאה טשרעוצ
 -עשזב ףיוא רעטעּפש ,13 .רנ ענרַאזַאב ףיוא (טוג קנעדעג
 ןעמ ּוװ -- 11 עקסרַאנילמ ףיוא ףוס םוצ ןוא ,82 רענישז
 ,טריטסערא םיא טָאה

 וו ,82 רענישזעשזב ףיוא ןעוװעג זיא הריד עטסעב יד
 ןטרעפ ןפיוא רָאטַאקָאל רעקיצנייא סלא טניווװועג טָאה רע
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 ןא טַָאהעג רע טָאה עגָאלדָאּפ רעד ןיא .םעדיוב ןפיוא ,קָאטש

 ,טַארַאּפַא םעד ןטלאהענ טָאה רע ּוװ ,גנונעפע
 -רַאדנַאשז עשטייד יד טָאה ,טכאנייב 12 םורא ,לָאמנייא

 -לעוו ,רעדיינש א קידנכוז ,זיוה ןיא עיזיווער א טכַאמענ עירעמ
 .ףָאטש ןעמונענוצ ןבָאה טלָאזעג טַאטשרַאװ ןיא טָאה רעכ
 ךעלביירט יד טימ ,ןָאדנָאל ןרעה ןטסעב ןטימ ןיא ,גנילצולּפ
 ---טלייצרעד סננרָאמוצ זדנוא סע טָאה רע יוו--ןרעיוא יד ףיוא

 טָארַאּפַא םעד ןזיוװַאב ךָאנ טָאה רע .ריט רעד ןיא ןעמ טּפַאלק

 ףיוא ,ריט יד ןענעפעפיוא ןפָאלעג ןוא ,ןשיק א טימ ןקעדוצוצ

 ןייז .ןעמראדנאשז עשטייד ייווצ ןענַאטשעג ןענעז ?עווש רעד

 טשינ ןשטייד יד ייב ןבָאה גנוטלַאה ענעסַאלעג ןוא טייקיאור

 ןיא קידנעיינניירא טשינ ןוא ,טכַאדרַאפ ןייק ןפורעגסיורא

 .קעווַא ייז ןענעז --- בוטש

 ןבעגענפיוא ,גנובעלרעביא אזא ךָאנ טלָאװ רענייא טשינ

 ןעווענ רעבָא זןיא לעפַאט השמ .ןרעה-ָאידאר עמייהעג סָאד

 ןופ ןליפא ןרָאװעג ?עּפתנ טשינ זיא רע .רוטַאנ עשידלעה א

 טצעזעגרָאפ ןערב ןבלעז ןטימ ןוא ,ןעמרַאדנַאשז עשטייד יד

 .ןרעה ָאידַאר סָאד

 -עננָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,"סייה , ןרָאװעג זיא סע ןעוו

 רע טָאה -- סערדַא ןייז ןסייוו םירסומ עשידיי זא ,ןסיוטש

 רעמ טשינ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"טַארַאּפַא  םעד טקַאּפעגננייא

 ,עקזילַאװ א ןיא --- ןטָארד לטניב א ןוא ןּפמָאל רֶאּפ א ןופ יוװ

 רע טָאה ,דניירפ ןופ ףליה רעד טימ ןוא סעטַארג ?טניב ןטימ

 .הריד רעדנא ןא ףיוא ןניוצענרעביא ךיז

 -נטסוה א קידנעטש ,ןניובעגנייא סָאװטע ,רעקירעדינ א

 ,עטיור טימ ,ןרעכיור ןכעלטפַאשנדייל םעד בילוצ --- רעקיד

 טרעהעג ןעמ טָאה ָאידַאר לייוו) ןגיוא ענעפָאלשענסיױוא טשינ

 -ירפ ןדעי ןפערט טנָאקעג םיא ןעמ טָאה ,(טכַאנייב בור סָאד

 ןפָאלעג רע זיא סָאד .ןסַאג-ַאטעג יד ךרוד ךיז ןכיילש ןגרָאמ

 .תועידי עטצעל יד רעײטשרָאפײטרַאּפ יד ןבענרעביא

 םיא טָאה סָאד .ןכארּפש עכעלטע טנעקעג טָאה ?עפַאט

 -טקניּפ ןוא יונעג ,רערעה-ָאידאר ערעדנא יו רעמ ,טכעלנעמרעד

 םענעטלעז א טימ ןעקנָאשַאב .תועידי יד ןעמענפיוא ךעל

 ךָאד ןוא ןציטָאנ ןייק טכַאמענ טשינ לָאמנייק רע טָאה ,ןורכז

 :ליּפשייב םוצ ,ןבעגרעביא יונענ ןוא ךעלטקניּפ טנָאקעג

 רַאטנעמָאק א רעדָא ,ןטלעווזור ןופ עדער עקידעש-בלַאה א

 ,(.יס.יב.יב רעד ןופ רָאטַאטנעמָאק) רעזערפ ל?עדניל ןופ

 טצונַאב ךיז קידנעטש רע טָאה ,הרות"|ב א קידנעייז

 חור-תחנ א ןעוועג זיא סע .ךעלטרעווכיילנ ןוא םיקוסּפ טימ

 המכח ןוא ץנענילעטניא ליפ טימ .ןעגנערבראפ וצ םיא טימ

 ןעוועג דימת ןוא ,ןשינעעשעג עטצעל יד טריטנעמָאק רע טָאה

 .ןוחטב ןוא גנונעפָאה טימ לופ

 -עּפס ןעוװעג ןיא רע ןעוו ,תועידי עטונ ןופ נעט ןיא

 ץוח א ,ןעווענ הנהמ זדנוא רע טָאה ,טניילעגנפיוא טונ לעיצ

 ,סעירָא-ערעּפָא עטסנייפ יד טימ ךיוא ,ךעלקיטש עשינזח טימ

 .עמיטש רעפיט ,רענייפ א טימ ןעננוזעג טָאה רע עכלעוו

 -ַאמרָאפניא סלעפַאט רָאנ ןענעז ןציּפשײײטרַאּפ יד ראפ

 טכארבעג ןבָאה רערעה ערעדנַא ןעוו ,קידנבעגסָאמ ןעוועג סעיצ

 טָאה --- ןרָאװעג טקיטעטשַאב םיא ךרוד ןענעז ייז ןוא ,תועידי

 .קיטכיר ןענעז ייז זא ,טסּוװעג ןעמ

 -ילא יד ןופ ןדנַאל סָאד) ןשינעעשעג עסיורג ןופ געט ןיא
 -ָאטעג רעד ;עיליציס ןיא ןדנַאֿפ סָאד ;עקירפַא ןיא עטריא

 הארטע

 תועידי ןעגנערב לעפַאט טגעלפ (עשראוו ןיא דנַאטשפיוא
 .רעצרעה ערעזדנוא ןרעטיצפיוא קידנכַאמ ,העש רָאֹּפ עדעי
 ןעגנַאגעגרעדנַאנרַאפ העש רָאֹּפ א ןיא ךיז ןענעז תועידי יד)
 .(ָאטעג ןרעביא

 -ניא ָאטעג יד ןזיא ,ערעדנַא ךיוא ןוא ןלעפַאט קנאד א

 סע סָאװ ,ץלא ןגעו ןהעש עטלייצעג ןיא ןרָאװעג טרימרָאפ

 .טלעוו רעד ןיא טריסַאּפ

 -ופענ טושּפ ןבָאה רעניווװניײא-ָאטענ יד ןעוו ןטייצ ןעוועג

 ךיירקנארפ ןיא ןדנַאל סָאד .תועידי-ָאידאר יד בילוצ טרעב

 רעבָא ;ןסור יד ןופ שרַאמסיורָאפ רעד ;עטריאילַא יד ןופ

 -נידאב ייב ,טייקשידלעה לפיוו טימ ,טסווװעג טָאה רעוו ןטלעז

 ןענעז סעיצַאמרָאפניא יד ,קערש-טיוט רעקידנעטש ןופ ןעגנוג

 .ןרָאװעג ןעמוקאב

 םישדח עטשרע יד ןיא ןיירא טאהעג ןיוש ןענעז רימ

 ייר רעטשרע רעד ןיא -- ןטנָארפ יד ןופ תועידי יד ,1944 ןופ

 ,ןלױּפ ןופ ןטיבעג-חרזמ ייר א ןסור יד ךרוד ןעמענראפ סָאד

 ןלעו רימ זא ,ןעננונעפָאה ןבעג וצ ןביוהעגנָא זדנוא ןבָאה

 ,ןלעפַאט השמ טימ ןסעומש ןענָאק ןוא טזיילעגסיוא ןרעוו ךָאד

 ,ָאטעג ןיא ָאידַאר טרעהעג טָאה ןעמ יוזא יו

 .ערעדנא ןא ןעוועג רעצָא זיא טייקכעלקריוו יד

 -ץילב ךיז טָאה ,1944 ינוי ןיא ,גָאטימבָאנ ןסיוועג א ןיא

 -"ַאּפירק , יד זא ,תועידי יד ָאטעג ןרעביא טיירּפשראפ לענש

 סרערעה-ָאידַאר עלא וצ סעקשזָארד ףיוא ךיז ןנָארט רעריפנָא

 .ייז ןריטסערא ןוא

 ןטימ ןיא ,ןלעפַאט וצ ןעמוקעג ייז ןענעז טשרעוצ

 ךעלביירט יד טימ טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןרעה ןטסעב

 טָאה ,םינכש יד טלייצרעד ןבָאה סע יװ .ןרעיוא יד ףיוא

 -ּפָארא טַארַאּפַא ןטימ ןוא ?טנַאמ םעד ןָאטעגנָא קיאור לעפַאט

 .עקשזָארד רעד וצ ןעננאגעג

 ןזיוַאב ךיז טָאה ,יקסווַאדיװ ,עטכוזענ יד ןופ רענייא

 יקסווַאדיװ םייח

 -ַאטשעג , יד יוװ ,םעדכָאנ רעבָא .נעט רֶאּפ א ןטלַאהַאבוצסיױא

 זיא ,סעיסערּפער טימ עטסטנעָאנ ענייז טָארדענ טָאה "אפ

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב יקסווַאדיװ
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 ךעלרעדרעמ רערעה-ָאידאר עלא טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ
 ןרָאװעג טריפעגרעביא ייז ןענעז ,"ָאּפירק , רעד ןיא ןנָאלשעצ

 ,הסיפת רעשיטָאטש רעד ןיא

 -נָאק ןיא ןלעפַאט טימ ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ

 טעװ רעמָאט --- ארומ בילוצ ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ,טקַאט

 .ןעמענ ןבעגנָא ןוא ןכערבנייא ךיז רעהרַאפ םייב לעפַאט

 .ןכָארבעגנייא טשינ רעבָא ךיז טָאה לעפַאט

 -רָאפ זיא רערעה-ָאידאר ערעדנא יד ןוא ןלעפַאט רעביא

 וצ ןרָאװעג טלייטרואראפ ןענעז עלא ןוא ,טּפשמ א ןעמוקעג

 .ןעגנעה ךרוד ,ףָארטש-טיוט

 ןופ ףיוה ןפיוא ןרָאװעגנ טריפענסיוא זיא ל?לייטרוא רעד

 ,סַאג אגנילרעטש ףיוא ,הסיפת רעשיטָאטש רעד

 טָאה ,רערעהי-ַאידאר יד ןעננערבמוא ןוא ןריטסערא סָאד

 טָאה ןעמ .ָאטעג ןפיוא ןטָאש רעצרַאװש א יו טניילעג ךיז

 ןיא ןעמוקעג ןיא סָאװ ,ףוס ןשינַארט םעד טליפעגסיוראפ

 ,1944 טסוניוא
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 ןאמרעדיב םהרבכבא

 (* טייקכעלשטנעמ יד ןרילרַאפ טשינ זומ ןעמ

 ןיא רעבירא ךיז ןגָארט ןעקנַאדעג עניימ
 ,טייהנעגנאגראפ ןיימ ןופ טלעוו רעד

 -ענמורא ,ןסעגראפ ןעמעלא ןופ ,טמיוצראפ ןטָארד רעטניה

 ,טלעו רעביוט ןוא רעדנילב ,רעקידננייווש א טימ טלגניר

 רעוו ,טייצ רָאי ףניפ ,ָאטענ רעשזדָאל ןופ ןעיירשעגייוו יד

 ?טרעהענ סָאד טָאה

 דָאהַארַאק ןשינָאלוװייט םעד ןרעדליש סָאד ןָאק רעוו ןוא

 ןופ ןעוועג רערעייט זיא טיורב ?בעל א ןעוו ,טיוט ןטימ

 םולח רעד ןעוװעג ןיא לפָאטרַאק א ּוװ ,ןבעל ךעלשטנעמ א

 ?רעדניק עטרעגנוהראפ ןוא עטרַאדעגסיױוא ,עטכַאמשראפ ןופ

 ףמַאק ןכעלגעטיגָאט ןופ טנורנּפָא ןרעטצניפ ןפיט םעד ןיא

 ןביוהעגסיורא ךיז ןגעוטסעדנופ ןבָאה ןבעל ?סיב ןראפ

 ןגָארטעג עדריוו ןוא טייקנדיײשַאב טימ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 :ןסייהעג ךארּפש רעייז ןיא טָאה סָאװ ,עסיורג ןוא ענייש סָאד

 ,ריי ןעמָאנ םעד ןעמעשראפ טשינ

 ענעניובעג ענייז ףיוא ןגָארטעג קידנגייווש טָאה ןועמש

 טרָאװ סעדעי ןוא טָאט עדעי .דיײדָאטעג א ןופ ךָאי םעד סעציילּפ

 טשינ שרעדנא דלַאב טָאה רע .תמא ןייז טזומעג םיא ייב טָאה

 .ןענַאטשרַאפ

 -ַאֹּפ א ןייז וצ ;קילג עסיורג סָאד ןעמוקאב טָאה ןוז ןייז

 קילג א ןעוועג ןיא סע .ָאדנַאמָאק-רעדנָאז רעד ןופ טנַאיציל

 -נַאג ןייז ראפ ךיוא רָאנ ,םיא ראפ זיולב טשינ הכרב א ןוא

 !ןבעל ןביילב ןוא טצישאב ןייז !ןרעו טָאז :החּפשמ רעצ

 ךָאנ ןפָארטעג טָאה קילג אזא -- רעטלייוורעדסיוא ןא ןייז

 ערוטַאמ יד ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו ,עכעלטננוי עּפורג עניילק א

 .ןיילא ךלמ-ָאטעג ןופ טנעה יד ןופ ָאטענ ןיא

 ןטקילגַאב ןקיזָאד ןופ עטַאט רעד ןעוועג סָאד זיא ןועמש

 טָאה זיוה ןייז ןיא ןעמוקעננָא זיא הרושב עטוג יד ןעוו .ןוז

 ןוז ןיימ ןוא ןוז ןיימ טסיב וד :טגָאזענ טייהרעליטש ךיילנ רע

 טנַאיצילַאּפ ןייק טסלָאז וד .ןעמענ טשינ "קילנ , סָאד טעװ

 ראפ םרָטּפ עשירארעמיל א ןבילקעגסיוא טָאה .ב.א (*

 .גנוריסַטפ רעתמא רעֶקיוָגד רעד

 .עיצקאדער יד

 רעבָא ,ןרעטש וצ ריד טכער ןייק טשינ בָאה ךיא .ןרעוו טשינ

 יד ןופ סנייא ןביולקוצסיוא טסָאה וד זא ,ןסיוו טספרַאד וד

 ביוא .עדנַאמָאק-רעדנָאז יד רעדָא ,ןטַאט םעד רעדָא --- ייווצ

 וטסלָאז ,ָאדנַאמָאק-רעדנָאז רעד ןופ טנַאיצילַאּפ א טסרעוו וד

 -לעוו ןיא בוטש יד ךיוא ןוא .ןוז ןיימ טשינ רעמ וטסיב ,ןסיוו

 .ןזָאלראפ וטסזומ ןיווװ ךיא רעכ

 סָאד ייס ןעגנוגנידַאביַאטענ יד ןיא ןעוועג זיא רעווש

 ףיוא ןרעפטנע סָאד ייפ ,לַאװסיוא םוצ םעלבָארּפ אזא ןלעטש

 ןטסָאּפ א זיא--םולח א ןעוועג זיא לפָאטרַאק א ּוװ טרָאד .םיא

 ןופ הנרדרמ עטסכעה יד ןעוועג ייצילָאּפ-רעדנָאז רעד ןיא

 .םיורט ןטכיירגרעד א

 ןופ ןעמָאנ רעד .ןריולראפ טשינ ןוז ןייז טָאה ןועמש

 ןועמש .ןרָאװעג טקעלפַאב טשינ זיא ,ןדייב ןופ ,ןוז ןוא ןטָאט

 רעייז וצ ןעגנַאנעג קיאור ןוא ץלָאטש יורפ ןייז טימ זיא

 -ענפיורא תומשנ ערעייז טָאה ץיוושיוא ןופ ךיור רעד .טיוט

 .ןעלמיה יד וצ טקיש

 ץַאלּפ סיש ןפיוא .קעװא דונבכ טימ זיא ןוז ןייז ךיוא

 ןופ ןרָאװעג טרעטעמשעצ ןברַאש ןייז זיא קסישזרַאקס ןופ

 טָאה רע ,ןייר ןבילבעג זיא המשנ ןייז רעבָא ,ןליוק עשטייד

 טשינ שטנעמ ןעמָאנ םעד ןוא ןטַאט ןכעלרע ןוא ןצלָאטש םעד

 .טמעשראפ

 .ןיז עכלעזא ךיוא ןוא -- ךס א סנועמש ןענעז ןעוועג

 .טייקכעלשטנעמ ןופ תוגרדמ עכיוה טכיירגרעד ןבָאה ייז

 ןבָאה ייז ,טצירקעגסיוא טשינ ץעגרע ןיא ןענעז ןעמענ ערעייז

 ראפ ןעמוקַאב טשינ ןעגנונעכייצסיוא ןייק ןוא ןלַאדעמ ןייק

 -עג רעליטש ךָאנ ןוא טבעלענ ?ליטש , ,ןטַאטנדלעה ערעייז

 טנייה ךיוא ליוו ןוא ןגיוושענ טָאה טלעוו יד ?ייוו ,"ןברָאטש

 רעייז ןנעוו ייס ,קלָאפ א רעביא דרָאמ םעד ןגעוו ייס ,ןסענראפ

 .ןנייווש םענענייא

 ! ןסענראפ טשינ לָאמנייק ןלעוו רעבָא רימ
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 גרעבנײװ קַאזיא

 ןּבעל ןרַאפ ףמַאק רעד

 רעדָא ,גרעבנייוו קחצי זיא ןעמָאנ ןיימ
 עגנַאל ןיוש ךימ טפור ןעמ יו

 ַא ,ועשטניּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ,קַאזיא --- ןרָאי

 טגעלפ שזרָאל ןיא .טנגעג רעצלעק ןיא עלעטעטש קישטניילק

 ןמר ַא -- 'ןיוש טגָאט וועשטניּפ ןיא , ?טרעוו ַא ןייגמוא

 ,טיילסדנַאל עניימ ןופ טייקוויאַאנ רעד ףיוא

 ךיא .סעמַאמ ייווצ ןופ --- רעדניק 21 רימ ןענעז ןעוועג

 םעד ןופ .ה"ע ןעמַאמ רעטשרע רעד ןופ דניק ַא ןעוועג ןיב

 :ייוצ רָאנ ןבילבעג ןבעל ןברוח ןכָאנ ןענעז ?דניזעג ןסיורג

 ןוא ,1929 ןיא ל?ארשי ןייק קעװַא זיא סָאװ ,רעטסעווש ַא

 ,ךיא

 ןעמ .ןרענרעד וצ ןעוועג רעווש זיא החּפשמ עסיורג אזַא

 ןייק שממ טּפוטשעגסױרַא דניק סלַא ךָאנ רעבירעד ךימ טָאה

 .ןעוועג טשינ םייה ןיימ ןיא רימ רַאפ זיא ץַאלּפ ןייק ,שזדָאל

 ַא ןיא טרָא ןייא ןופ טרעגלַאװעג ךיז ךיא בָאה שזרָאל ןיא

 ןרָאװעג ןיב ךיא זיב ,ןרעדנַא םוצ בורק ןייא ןופ ,ןטייווצ

 ,ס אקזדַאװַאז ףיוא ןשטיװָאבוקַאי ייב רענלעק ַא

 -ָאטסער ַא טַאהעג טָאה ץַאלּפסטעברַא ןיימ רעביאננעק

 ."?אומש רעקידורב, רעד סלַא טנַאקַאב ,ןַאמיירפ לאומש ןַאר

 -טסניק ,רעביירש עשידיי ןעמוקניירַא ןגעלפ ןַארָאטסער ןייז ןיא

 רעקידורב, רעד טָא ."עקשיק לקיטש , ַא ןּפַאכ ןרָאיטקַא ,רעל

 ,טּפַאכעגסיױא ךימ ןוא טייקנילפ ןיימ ןעזעג טָאה "?אומש

 ערעסעב ףיוא ןיוש ךיז טייטשרַאפ .ךיז וצ ןעמונעגרעכירַא

 .ןעננוננידַאב

 טנידרַאפ טוג ,טעברַאעג טרָאד ךיא בָאה רָאי רָאּפ ַא

 -ָאטסער םענענייא ןַא ןענעפע וצ 1928 ןיא חוכב ןעוועג ןוא

 -ןטשרוװ ַא ךיוא רעטעּפש ןוא ,64 רעװָאקירטעיּפ ףיוא ןַאר

 ןבעל ןייש א טבעלעג ןוא טַאהעג הנותח בָאה ךיא .טפעשעג

 ,דניק ןוא יורפ ןיימ טימ

 ןיב (1920) המחלמ רעשיטסיװעשלָאב-שילוּפ רעד ןיא

 ךיא .קלוּפ ןט4 ןטימ וועיק רעטניה טנָארּפ ןפיוא ןעוועג ךיא

 -ייצוצסיוא ךיז טימַאב ןוא טליופעג טשינ לָאמנייק ךיז בָאה

 ןוא ןלַאדעמ יירד ןעמוקַאב ךיא בָאה רעטילימ ןיא .ןענעכ

 ,דיי ַא רַאפ .טנאשזרעס ַא ןופ עגנַאר רעד וצ טנידרעד ךיז

 .ךס ַא רעייז ןעוועג סָאד זיא ,דניק-סטעברַא םערָא ןַא וצרעד

 -עכייצסיוא טימ ןטנַאשזרעסד-וורעזער יד ןעמ טָאה 1927 ןיא

 ןַא ןָאטוצנָא טביולרעד ןוא ?טיט-ןריציפא ןַא ןבעגעג ןעגנונ

 ןופ עיצוטיטסנָאק רעד דובכל דַארַאּפ ןפיוא רידנומ-ןריציפָא

 ךיוא ןיב ךיא .ןירעד ןרידַארַאּפ עקַאט געלפ ךיא .יַאמ ןט8

 .רנַאברַאפ-טנַאטַאבמָאק ןיא רילנטימ ַא ןעוועג

 .1999 זיב ןבעל קיאור ַא טריפעג ךיא בָאה ױזַא

 יורפ יד ךיא בָאה ,ןכָארבענסיױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ריא ןיא ןוָאכָאטסנעשט ןייק טקישענקעװַא דניק סָאד ןוא

 וצ ידכ ,שזדָאל ןיא ןבילבעג ןיב ןיילַא ךיא .טָאטשמיײה

 .ןגעמרַאפ רעזדנוא ןופ ןעװעטַארּפֶא סעּפע ןריבורּפ

 ןייק זיא ,ןסָאלשעג ןעוועג טשינ ןיא ָאטעג יד גנַאל יו

 .עקירעגנוה ךס ַא ןעוועג ןענעז סע םנה ,ןעוועג טשינ רעגנוה

 .תוריד עקיִלָאמַא יד ןיא טניוװעג לייורעד ךָאנ טָאה ןעמ

 -רקפה ַא ןעװעג ןיא סע .טלעפעג טשינ ןבָאה תורצ רעבָא

 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ קַאילָאּפ ַא רעדָא ,שטייד רעדעי .טלעוו

 סָאװ ךייא טימ ןָאטעג טָאה ,"שיליוטַאק-שטיױד , סלַא ןבעג

 .ןלעפעג רָאנ םיא ןזיא סע

 רעשטייד ַא ןַארָאטסער ןיימ ןיא ןעמוקעגניירַא ןזיא םֶא

 קַאזיא ףיוא טנערפעג ךיז ןוא ,הריסמ ַא ךרוד סיוועג ,רענלעז

 זיא גרעבנייו דיי רעד זַא ,טגָאזענ םיא בָאה ךיא .גרעבנייוו

 בָאה סָאװ ,קַאילַאּפ ַא ,ךיא ריפ ןַארָאטסער םעד ןוא קעװַא

 .ןעמונענוצ םיא ייב סע
 רעטנעענ רעבירַא ךיא ןיב ,סייה טרעװ סע זַא ,ןעזעג

 ץלַא בָאה ךיא .4 אקסיעימָאװַאנ ףיוא טנגעג רעשידיי רעד וצ

 ןיימ ןעװעטַארוצּפָא ןעננולעג רימ טעוװ סע זא ,טכַארטעג ךָאנ

 .טפעשעג-ןטשרּווװ סָאד ןוא ןַארָאטסער

 רענייא .ןּפַאטע ייוצ טַאהעג טָאה ָאטעג יד ןפַאש סָאד

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלַא ָאטעג ןיא ןביײרטניײירַא סָאד ;ןעוועג זיא

 סָאד :ּפַאטע רעטייוצ רעד .םוחתדָאטעג ןרעסיוא טניווועג

 .ָאטעג יד ןכַאמרַאפ
 ןכוזסיוא ןטימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןשטייד-סקלָאפ יד

 ייז ןנעלפ ייברעד .ןײרַא ָאטעג ןיא ןביירט ייז ןוא ןדיי יד

 גנילצולּפ ןעמוק ןנעלפ ייז .ןעננוניווו עשידיי יד ןעװעבַארַאב

 -עסיש ןוא ּפעלק ,ןעיירשעג טימ ןוא ,ןעמעלַא ןריפסיורַא ןוא

 ,ָאטעג ןיא ןביירט ןעייר

 -ַאב ןיא ,עיצקַא ַאזַא ןיא ןפָארטעגניירַא בָאה ךיא ךיוא

 -םיונעצ ןבָאה ןשטייד-סקלָאפ יד .קיטשרענָאד ןקיטולב ןטנַאק

 ,עלַא יד .ןבירטענ ןוא ייז טלעטשעגסיוא ,ןדיי ךס א ןבילקעג

 טגָאװעג ןבָאה סָאװ עלַא ,געוו ןיא ןענַאטשעגּפָא ןענעז עכלעוו

 ןסָאשרעד ןענעז -- ןעמייה עבורח ערעייז וצ ןקוקוצמוא ךיז

 יד ןופ טפלעה א ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ָאטעג ןיא ,ןרָאװענ

 .ענעבירטעגפיונעצ
 -לופ ןכָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעגנוה רעקידארומ רעד

 ןיא רָאנ --- קידריווקרעמ ןוא .ָאטעג יד ןסילשּפָא ןקידנעטש

 ןענעז דניירפ עטסעב יד .שטנעמ ַא ןעמ טנעקרעד טיונ א
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 רעד רַאפ טרסמעג טָאה ןעמ .םירסומ עטסערג יד ןרָאװעג

 רענעי רעדָא רעד זַא ,(יײצילָאּפ-לַאנימירק) "?ָאּפירק , רעשטייד

 -עג קידארומ ןעמ טָאה "ָאּפירק , רעד ןיא .,ןטנַאילירב טָאה

 סָאװ ,הּפרח יד רעבָא ,סיורג ןעוועג זיא גָאטייװ רעד .ןנָאלש

 .רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא ןבענעגנסיוא ןבָאה ?ענענייא,

 ךיז טָאה ,רעטסטלענעדוי רעד ,יקסווָאקמור םייח יכדרמ

 ןעמ טָאה ןשטייד יד טימ הרצ רעד וצ .רעסייק ַא יו טריפעג

 קידנכוז .םיתרשמ ענייז ןוא םיא רַאפ ןטיה טזומענ ךיוא ךיז

 ַא טנפעעג 4 אקצינוװענַאל ףיוא ךיא בָאה ןבעל וצ גע ַא

 אזא וצ .?עּפָארייא , ןעמָאנ ןקידנעגננילק ןטימ ןַארָאטסער

 .םיפתוש ןבָאה טזומענ ךיא בָאה טייצ ַאזַא ןיא גנומענרעטנוא

 ,יקסוָאטַאּפָא ןָאעל ,דלודענ :ןעוועג ןענעז םיפתוש עניימ

 ןעוועג זיא רעטצעל רעד .רעווָאנילוא ןוא ןַאמרעב ,ןאמלעגייב

 טפרַאדעג ןעמ טָאה םיא .טַארייב סיקסווָאקמור ןיא דילנטימ ַא

 ."תורשכ , בילוצ ןבָאה

 טָאה יקסווָאקמור ןעוו .ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד רעבָא

 ןַארָאטסער ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טסנווװרעד ךָאד ךיז

 םישדח 2 .טריטסערַא ךימ ןעמ טָאה ,שינעביולרעד ןייז ןָא

 .ןַארָאטסער ןיימ טריטסיזקע טָאה

 רעגעלש רעד ,ןגָאלשעצ טונ ךימ ןעמ טָאה ?כ2 םדוק

 -ייא רָאּפ א טימ רעגערט .ווענ א ,ןאמזייא רענייא ןעוועג זיא

 .הסיפת ןיא ןפרָאװעגניירא ךימ ןעמ טָאה ןאד .טנעה ענרעז

 "מורא ,לביטש ןיילק א ןיא ןאמ 40 -- 80 רימ ןענעז ןסעזעג

 ןייא ןבענעג זדנוא ןעמ טָאה ןסע .טעקַאנ רימ ןענעז ןעגנַאגענ

 ליפ .ןטלַאהוצסיוא ןעװעג טשינ זיא סע .תעל תעמ ןיא לָאמ

 טקישעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו ,טליפענ ךיז ךיא בָאה רעסעב

 .(לאפּפָאןשטנעמ) "עילַאקעּפ , ןּפעלש ןוא ןריפ

 סָאד ןּפעלש שדוח א ךָאנ ,ןעגנולעג ךָאד רימ ןיא סע

 ךיא .טרָא ןטוג ןפיוא טעברא ןגירק וצ ,"לסעפ עקידעקעמש ,

 ראפ לייו ,טעברא רעכעלרעדיוש רעד וצ ןדלָאמעג ךיז בָאה

 .ּפוז ערעסעב א ןגָארקענ ןעמ טָאה טעברא אזא

 .רעטניו רעכעלגערטרעדמוא ןא ןעװעג זיא 1942 ןיא

 ןשטנעמ עקירעגנוה יד .סָאװ טימ ןעווענ טשינ זיא ןצייה וצ

 -יורפראפ-טיוט יוזא ןוא ןרָאװעג ןריורפראפ זייװנסַאמ ןענעז

 ייז טָאה ןעמ .טרָא ןטוג ןפיוא טכארבעג ייז ןעמ טָאה ענער

 טָא .טכער רעייז ,ייז ןָאט טשינ ,ןכיילגסיוא טנעקענ טשינ

 -ַאמ ענעריורפראפ לָאמטּפָא ,עטיירדעגנייא ,עטמירקעצ יוזא

 ייז ןעמ טָאה -- טנעה ערעייז ףיוא ךעלעפוע יד טימ סעמ

 ,םירבק יד ןיא טניילעגנניירא

 ,טנעילק .וװעג א .שינעגנעפעג ןופ סיורא ןיב ךיא

 רע ,רעטכיר א ןעוועג זיא ,רענטַאר זיא ןעמָאנ ןייז ,דניירפ א

 יד ןשיװצ ךימ טקעמעגסיוא ,ןסירעצ ןריּפַאּפ עניימ טָאה

 ךיא בָאה יוזא .* עטיוט יד ןשיווצ טנכעררַאפ ןוא עקידעבעל

 ןייק טשינרָאג ןעמוקַאב טשינ ,ןעמָאנ א ןָא טבעלעג רעטייוו

 סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא גנולייטוצ יד .גנולייטוצ םוש

 -עג ךָאד בָאה ךיא רעבָא .המשנ יד ןטלַאהעגפיוא ךָאנ טָאה

 לאפ אזא ןיא טייקשירעדניפרעד יד ,ןבעג הצע ןא ךיז טזומ

 .רעשל ןיא זיא

 -ניירא ,סעבַאשז טלמַאזעגפיונעצ ךיא בָאה ןישירַאמ ןיא

 ןיא ןסעזעג זיא טשינ ןעװו זיא סָאװ ,דײ-ַָאטעג רעדעי *

 טלדיזעגסױא עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא ,והסיפת-ַאטעג רעד

 .(עיצקאדער ןופ .מַאבו --- ןרעװ ןצ

 ייוצ ןעמונעגסיורא גָאט ןדעי ןוא ?סעפ א ןיא ייז טגיילעג

 ךיא בָאה רעכוק רעטינעג א יװ .טכָאקעג ייז ןוא ךעלעבַאשז

 ,טייצ עסיוועג א ייז טימ טרענרעד ךיז ןוא טעװַארּפענוצ ייז

 עיינ א טרעלקענוצ ךיא בָאה טזָאלענסיױוא ךיז טָאה סָאד ןעוו

 ןופ טנַאװ רעד ייב ןישיראפ ןיא טניווװעג בָאה ךיא .ךאז

 סעקטסַאּפ ןלעטשנָא ,גָאטראפ ןיינסיורא ךיא געלפ ,טרָא ןטוג

 .ןזָאה ןּפַאכ ןוא

 -נרעגנוה א ןיא םורא סָאד ךיז ןעיירד ןזָאה ?פיוו רעבָא

 טזומעג בָאה ךיא .טקידנעעגנ ךיז טָאה סָאד ךיוא ?ָאטעג ןקיד

 -עגסיוא .בָאה ךיא .טפַאשטנעק רעשירעכוק ןיימ וצ ןעמוקנָא

 ןלָאש) ץכעלָאש טימ ןעמאזוצ ןוא טיורק ןופ ןעלצרָאװ ןבָארג

 ןסעגעג .םענייאניא טכָאקענ ייז ןכיק יד ןופ (לפָאטרַאק ןופ

 .ןניוא עטכַאמענוצ טימ סָאד ךיא בָאה

 סָאד .טכענ עזָאלּפָאלש טַאהעג ךיא בָאה רעגנוה ןופ

 ךימ טָאה ,ןסע טשינ סָאד טגָאזעג רעסעב ,ןסערעד טשינ

 וצ סעּפע טימ טבכוזעג בָאה ךיא .טרעטַאמענסיוא קידנעטשלופ

 .ןפָאלש ןענעק וצ ידכ ןנָאמ םעד ןּפוטשראפ

 טשינ ןוא ,לניופ ןטיוט א ןענופעג ךיא בָאה לָאמנייא

 ,תועמשמ .ןסעגעגפיוא ןוא טכָאקעגּפָא םיא קידנרעלק ךס ןייק

 טשינ רעיש ןיב ךיא .לניופ רעקנַארק א ןעוועג זןיא רע זא

 .ןברָאטשעג

 .ןברַאטש וצ ןעוװועג טרעשאב טשינ רימ ןיא סע רעבָא

 ךימ ןעמ טָאה ןַאד .1944 ויב טריפענ ךיא בָאה ןבעל אזא

 רעיינ א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ץיוושיוא ןייק טקישעג

 -ענוצ זיא טיוט-רעננוה א ןופ הנכס רעד וצ .ןבעל ןראפ ףמאק

 .עירָאטַאמערק ןוא רעוועג ןייז טימ שטייד רעד ןעמוק

 ,19 .רנ רענאל ןיא ואנעקריב ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 -מוא סָאד טקידנעראפ טָאה ןעמ תעב ,ךיא ןיב ןעמוקעגנָא

 .ןדיי עשירַאגנוא 100.000 ןוויוא ןיא ןעגנערב

 ךימ טָאה ,ןכָאװ עקינייא תורצ עסיורג ףיוא ןעװעגּפָא

 ,"דיסח , להשמ .,ןַארָאטסער ןיימ ןופ טסַאנ .וועג א טנעקרעד

 -נוא ייוצ ןעוװעג ןענעז "ןַאניצ  קענַאי דניירפ ןייז ןוא רע

 םינתוחמ-טּפיוה יד ןעוועג ייז ןענעז ָאד .ןשטנעמ-טלעוורעט

 עקיזָאד יד ייב "עיצקעטָארּפ , ןפַאש וצ ךיז ידכ .סנוויוא יד ייב

 הנתמ ערעייט א ןבעגענקעווא ייז ךיא בָאה "םידיסח , ייווצ

 .ןעזוַאהפַאש ,רעגייז םענעדלָאנ א ,יורפ ןיימ ןופ

 ןייק ךימ ןעמונעגטימ ןוא ןעמוקעג ייז ןענעז טכַאנייב

 .סנוויוא יד ןוא ןטלַאטשנַא-"שַאו , יד ןזיוועג ןוא ץיוושיוא

 -ניירא טָאה ןעמ ּוװ ,סרעמע ןענַאטשעג ןענעז סנוויוא יד ייב
 .עטיוט יד ייב ענעסירעגסיורא ,ןייצ ענעדלָאנ יד ןפרָאװעג

 טפָא ,ןיצ עכעלשטנעמ טימ סרעמע עלופ ןעוועג ןענעז סע

 .ךֶאנ שיילפ רעקיטש טימ

 ןעוועג זיא סָאד ןוא -- טיורב א ןבעגעג רימ ןבָאה ייז

 ןטַארעג רימ ןבָאה ייז .טריפעגקירוצ ןוא -- ןבעל קיטש א

 טשינ ןענַאד ןופ ןעמ טייג עקידעבעל ןייק ?ייוו ,ןפיולטנַא וצ

 טשינ ייז ןבָאה סָאד ?ןעמ טפיולטנַא יוזא יו רעבָא .סיורא

 ןיילא רעכיז ייז ןטלָאװ ,טסווװענ אי ייז ןטלָאװ .ןגָאז טנעקעג

 ןא ןכוז ןעמונעג ךיא בָאה סלַאפנדעי .וורּפ אזא טכַאמעג

 .ץיושיוא ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסיורא געווסיוא

 ,עקָארק ןופ ןיזווק א טנעקרעד ךימ טָאה טכירענמוא

 -טסימ רעד ןייז וצ ןעוועג זיא עיצקנופ ןייז .סעשעה עשטיא

 רעד וצ ,"סוחימ םוצ טרעהעג טָאה רע .רענַאל ןופ רעריפ

 בָאה ךיא .ןפלעה רימ טלָאװעג תמאב טָאה רע ,"עדַאנַאק,



 ןכעל ןרַאפ ףמַאק רעד -- גרעכנייוו קַאזיא 1482

 סָאװ ,ןטנַאילירב ייווצ ראפ .רעסעמ-ריזַאר א ןטעבעג םיא ייב

 ןופ רענניפ יד ןשיווצ ןטלַאהַאבסיוא טייצ עצנַאנ יד טָאה רע

 "ירפ א ןרָאװעג ןוא ןעמוקַאב רעסעמ אזא ךיא בָאה ,סיפ יר

 -יזָאּפ עטריגיליװירּפ א ?סיב א ןבענענ רימ טָאה סָאד .רעריז

 ןיא טבעוושענ טיוט ןופ טסנעּפשעג רעד טָאה ךָאד רעבָא .עיצ

 ןופ ןיינוצקעווא ןעימַאב ךיז טזומעג טָאה ןעמ ,ןטפול רעד

 .ץיוושיוא

 -"ראפ ךיז בָאה ךיא .טכַאמענ ךיז טָאה טייהננעלענ אזא

 ןָאינוייָאטױא יד ןיא ,ץינמעכ ןייק ןטעברַא ןייגנ וצ ןבירש

 רעקינאכעמ סלא ןבעגעגנָא ךיז בָאה ךיא .,ןקירבַאפ-עיצינומַא

 טייקיאעפ ןיימ .ךַאפ סָאד ןעק ךיא זא ,ןזיוועג ייברעד ןוא

 ָאד רימ טָאה טעברא טרַא ערעי ןּפַאכפױא ןוא ךיז ןסַאּפוצוצ

 .ןפלָאהענסיורא

 -כיוו יד ןופ רענייא ןרָאװעג ךיא ןיב ץינמעכ ןיא ,טרָאד

 .ץיוושיוא ןופ עטריפעגסיורא 800 ירד ןשיווצ רעטעברא עטסקיט

 -ירפ א ,רעכוק א ןעוועג :תוכאלמ עלא ןָאט טנעקעג בָאה ךיא

 .רעפַאש-ָאטױא ןא וליפא ןוא רענטרעגנ א ,רערעיומ א ,,רעיז

 -סיוא וצ ךעלנעממוא ןעוװעג טשינ רימ ראפ זיא ךאז ןייק

 ךימ ןבָאה ןשטייד יד .ןעגנוגנידַאב עכלעזא ןיא ךיז ןענרעל

 ."ןדוי יד ןופ ?פיוט רעד , ןפורעג

 -עגכרור ןיא טשינ יװ ךיא טלָאװ ץינמעכ ןיא ,טרָאד
 יד טימ .הנכס עיינ א זדנוא ףיוא טקורעגנָא ךיז טָאה .ןטלַאה
 ןלענש ןבילוצ ,המחלמ יר ןקידנעראפ ןכיג ןופ ןטכיזסיוא

 ןסָאלשַאב ןשטייד יד ןבָאה עטריאילא יד ןופ שרַאטסיױרַאפ

 טרָא וצ טרָא ןופ ןבירטעג זדנוא ןבָאה ייז .ןקידנעסיוא זדנוא

 רעד ןעוװועג זיא סָאד .ןסָאשעגסיוא זדנוא געװ ןפיוא ןוא

 ...שרַאמ-ןטיוט
 ץינמעכ ןופ ודנוא ןעמ טָאה 1942 ?ירּפַא ןט10 םעד

 עלא .עיכעשט ,ןעזליּפ ןייק שרַאמ-ןטיוט ןפיוא טריפעגסיורא

 קינייו ןבָאה ןייג .ןסָאשרעד ענענַאטשענּפָא יד ןעמ טָאה גָאט

 יד ןבָאה ןענייּפ יד ןוא רעגנוה רעקירָאיגנַאפ רעד .טנָאקעג

 טלָאװעג ןבָאה לייט זא ,טרעטַאמעגסיוא יוזא ןעגנילטפעה

 ,ןעקנירט ןָא ,ןסע ןָא רעטייוו ןּפעלש ךיז רעדייא ,ןברַאטש

 זיא נוצ רעזדנוא ןופ .טניה ןוא ּפעלק ןופ טיילגַאב ,ורּפָא ןָא

 .טפלעה א ןבילבעג

 לָאז רע ןטעבעג ןוא רענלעז א וצ ןעגנַאנענוצ ןיב ךיא

 ,טנעקרעד , טקוקעגנָא ךימ טָאה רענלעז רעד .ןסישרעד ךימ

 .ןָאט וצ סע טגָאזענּפָא ךיז ןוא רעיזירפ רעד סָאד ןיב ךיא זא

 -עג ךימ טָאה רע .ןבעגעג הצע "עטוג , א רעבָא רימ טָאה רע
 רעטצעל רעד ןעגנַאנעג זיא ךירעמע רעד .ןכירעמע וצ טקיש

 .געוו ןיא ענענַאטשעגּפָא עלַא טקידנעעגסיוא ןוא גוצ ןיא

 רענלעז םעד ןטעבענ בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םער ןיא

 עשילגנע ןוא רענאקירעמא ןניולפעגנָא ןענעז ,ןסיש וצ ךימ

 ךיז טָאה שטייד רעד .ןרידרַאנמָאב ןביוהעגנָא ןוא ןענַאלּפָארע
 סַאד יז ןכַאמ, :טגנָאזעגנ ריס ל?ענש ןוא טקוקענמוא

 "! ןעמָאקטרָאפ יז

 זיא סָאד .סעטפוס עטסטנעָאנ יד ןיא ןיירא לענש ןיב ךיא

 ךיז ךיא בָאה טשרעוצ .רעציזאבטונ א ןופ ףיוה א ןעווענ

 ,טנכערַאב ךיז ךיא בָאה דלַאב ,לַאטש-םיריזח א טכוזענסיוא

 ךימ ןוא ןכוז ןעמ טעװ ָאד .טייקשירַאנ סיורנ א זיא סָאד זא

 זיא רעביאננעק ,רעסאוו ןיא רעסעב ןיירא ךיא ןיב .ןעניפעג

 .רלַאו א ןעוועגנ

 ןייז םָאה סָאד ,יירשענ א טרעהענ ךיא בָאה ןשיווצניא

 רעבָא .ןפָאלענ ךיוא זיא רעכלעוו ,רבח א ןָאטענ יירשעג ןטצעל

 ןיב ךיא .טענרהרעד ןוא ןסָאשעגכָאנ רענלעז רעד טָאה םיא

 תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא רעסאוו ןיא טפלעה רעד ןיא ןגעלעג

 רעטיוט רעד .גערב םיינ ךעלעגייווצ יד ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז

 -ראפ זיא רבח ןיימ ןופ ,רעטקיטולבראפ קרַאטש א ,רעּפרעק

 ,טרעדיושעגנפיוא ךימ טָאה סע ,ןעמווושענייב

 טעשודנָאלבעג .דלאוו ןיא רעבירא קיטכיזרָאפ ןיב ךיא

 .טלעק רעקידארומ א ןיא ,ןעקנירט ןָא ,ןסע ןָא ןיילא רענייא

 ןוא בורג ַא ןיא ןירַא ןיב ךיא ?ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ

 .ןגעלעג ןוא רעטעלב טימ טקערעגוצ ךיז

 ןבילוצ יצ .ןטסעמ טנעקעג טשינ רעמ ךיא בָאה טייצ ןייק

 ךיא בָאה גנילצולּפ .טייקטרעטַאמעגסיוא בילוצ יצ ,רעגנוה

 לייט א ןעוועג זיא דלַאװ רעד .טנוה א ןופ ןליב סָאד טרעהענ

 ָאד זדנוא טלָאװעג טשינ טָאה .ס .ס יד .טנָארפ ןשטייד ןופ

 טָאה טנוה רעד .טכוזעג טניה טימ זדנוא ייז ןבָאה ,ןזָאלרעביא

 ןעירשעג רדסכ טָאה שטייד רעד ןוא בורג ןיימ וצ ןגיוצענ

 ,לגייפ ןייק רעטעלב יד רעטנוא ןכוז טשינ לָאז רע ,םיא וצ

 .ןגיוצעגקעווא בורג ןיימ ןופ םיא טָאה רע .ןעגנילטפעה יד רָאנ

 ןיימ זא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא .טּפַאלקעג טָאה ץרַאה ןיימ

 טרעווילנראפ ןיב ךיא .ןבעגסיוא טשינ ךימ לָאז ןּפַאלקצרַאה

 ךיז ןבָאה ןדייפ יד רעבָא ,קעווא ייז ןענעז ךעלדנע ,ןרָאװעו

 .טקירנעעג טשינ
 ָאר ןוא טַאהעג ארומ ךיא בָאה רלאוו ןופ ןייגסיורא

 סנעקעג טשינ רעמ בָאה ךיא .רעגנוה רעד טעשטומענ ךימ טָאה

 -רעד ךיז ןוא דנַאר םוצ קעווא ךיא ןיב גָאטראפ .ןטלַאהסיוא

 עיור עטצעזעגנייא יד ןבָארגעגסיורא ןוא דלעפ א וצ ןבילק

 .ןגָאמ םער ןליפוצנָא יבַא ,ןסעגעגפיוא יוזא ייז ןוא ?פָאטרַאק

 ,ןרָאװעג קנַארק ןיב ךיא .ףוס ןיימ ןייז טנעקעג טָאה סָאד

 טשינ ךימ ןבָאה סיפ יד .עירעטנעזיד עכעלקערש א ןעמוקַאב

 ךיז ךיא בָאה רמעמ ןכעלרעדיוש א ןיא ןוא ,רעמ ןגָארטענ

 טייצ ןופ ןובשח םעד זיולב טשינ קידנרילראפ טניילעגקעווא

 .ןייזטסּוװַאב םעד ךיוא רָאנ

 -ענפיוא .נעט רֶאּפ א ןגעלענ יוזא ךיא ןיב ךעלניישראוו

 רענאקירעמא יד .ןעזליּפ ןיא לָאטיּפש א ןיא ךיז ךיא בָאה טּפַאכ

 -רעד "קַאשַאּפ , םעד טיול ןוא דלַאװ ןיא ןענופעג ךימ ןבָאה

 .טעװעטַארענּפָא ךימ ןוא גנילטפעה א ןיב ךיא זא ,טנעק

 א ַא צ

 .ןרָאװעג טנוזענ ןיב ךיא זיב טרעיודעג גנַאל טָאה סע

 עשיניצידעמ ןייס ,ןסע ןייק טלעפעג טשינ ןיוש רימ טָאה סע

 -םיוא ךימ טָאה סָאװ ,ןבעל וצ ןליוו רעקרַאטש רעד .ןעלטימ

 -ַאּפ ןיב ךיא ןוא ,ןפלָאהעגוצ טָאה ,טייצ עצנַאנ יד ןטלַאהענ

 לַאמרָאנ ןּפורנָא ןעק ןעמ ביוא ,ןבעל ןלַאמרָאנ ןיא ןיירא ךעלעמ |

 טשינ ךיז טליז סע עכלעוו ,ןעגנורענירעד עכלעזא טימ ןבעל ַא

 .ןורכז ןופ ןקעוו
 .תונורכז יד ןביירשנָא ןנעו טכַארטענ דימת בָאה ךיא

 בָאה ,ןָאט ןביוהעגנָא סע בָאה ךיא ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ רעבָא

 ץלַא סָאר חוכב ןעווענ טשינ ןיב ךיא ,ןכָארבעגנייא ךיז ךיא

 .ןבעלרעביא לָאמַאכָאנ

 ןדָאזיּפע עקינייא טימ טצענערנַאב ךיז ךיא בָאה ָאד ךיוא

 ,ערעדנַא ייב ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןבעל "ךעלקילנ , ןיימ ןופ

 ןפוא םושב ךיא ןיב סָאד --- ָאטשינ רעמ ןענעז עכלעוו ,יד ייב

 ןעס ןוא טשינ סע רָאט ךיא ?ייוו ,ןלייצרעד וצ חוכב טשינ

 .ןֹורכז ןייפ ןיא ןעננערבפיורא קירוצ טםשינ סע



 143 שזדַָאל שיויי

 ןאטלערעפ:-םולבנעזַאר עילעפ

 ַאטעגנ רעשודַאל ןופ ךעלדימ 8

 ָאטעג ןיא רעמניוו רעטשרע רעד
 .רערעווש א רעייז ןעוועג זיא

 ךס א .טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןטילעג טָאה גנורעקלעפַאב יד

 טשינ רעמ ןוא --- ןפָאלש טניילענ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ערעטלע

 .ןענַאטשענפיוא

 :רעדניק יד טפיירטעגנ יקסווָאקמור טָאה סעדער ענייז ןיא

 ןייז ךיא לעװ ,ןברַאטש ןלעװ ןרעטלע ערעייא ןעוו ---

 ...רעטָאפ רעייא
 ןרעטלע עניימ .21 עקסרַאנילמ ףיוא רימ ןבָאה טניווװעג

 -מוא ןעווענ געט-ָאטעג יד ןיא ןענעז ,ןשטנעמ עמורפ רעייז ---

 ייווצ ןעווענ ןענעז רימ) עטסטלע יר ןעווענ ןיב ךיא .ןפלָאהַאב

 טניל רימ ףיוא זא ,טליפענ ןוא (רעדירב ייווצ ןוא רעטסעווש

 ןיא ןייטש טָאטשנָא .החּפשמ רעזדנוא ןגרָאזראפ וצ בוח רעד

 טעב ןיא ןגעלעג ךיא ןיב ,טיורב רעדָא ּפוז א ךָאנ ייר רעד

 סָאד ,עטקירדענ א ןעװעג ןזיא גנומיטש ןיימ .טנייוועג ןוא

 טָאה -- החּפשמ רעד יבגל בוח ןיימ טשינ וט ךיא זא ,ל?יפעג

 .ןרערט רעמ ךָאנ ןפורעגסיורא רימ ייב

 עקירָאי 10 ןיימ טָאה ?ץלָאטש יוזא וטזיב סָאװרַאפ ---

 רעד ןיא ךָאד ןעייטש עלַא --- ןפפרָאװעגרָאפ רימ ?רעטסעווש

 הבדנ א טלָאװ ןעמ יװ -- ןעוװעג סע זיא רימ ראפ ...ייר

 ...טלייטעגסיוא

 -ירפ ףיוא עגַארפכָאנ א ןעמוקענ זיא רעטניוו ףוס

 רָאי 80 זיב 18 ןופ ןעיורפ ;דנַאלשטיײר ןייק רעטעברַא עקיליוו

 רעד ןיא ןענַאטשעג ןעיורפ ןיוש ןענעז גָאטראפ ןופ ,טלַא

 זיולב טפרַאדעג טָאה ןעמ שטָאכ ,ןביירשראפ וצ ךיז ,ייר

 ײצילָאּפ .טנזיוט עכעלטע טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה ,ןעיורפ 0

 טשינ וליפא ןבָאה לייט .ןעייר יד ןרילוגער טזומעג טָאה

 עניימ טגערפעג בָאה ךיא .םייהרעדניא םעד ןגעוו טגָאזעג

 עמַאמ ןיימ .טעברַא ףיוא ןרָאפקעװא ךיא לָאז יצ ,ןרעטלע

 :טרעפטנעענ רימ טָאה

 ..ךיז עװעטַאר ןוא ,דניק ןיימ רָאפ ---

 68 ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה עטרירטסינער עלא יד ןופ

 ןעמ טָאה ןעמונעג לייוו ,עטצעל יד ןעווענ ןיב ךיא .ךעלדיימ

 ,טכירעג טשינ ךיז בָאה ךיא .ןעמענ-עילימַאפ ןופ ייר רעד טיול

 רעבָא --- ןריטּפעצקַא ךימ טעוװ עיסימָאק עשיניצידעמ יד זא

 .ןעמונעגנָא ךימ טָאה ןעט ---

 ,קרַאמ רעטולַאב ןפיוא ןעמונעגנעמאזוצ זדנוא טָאה ןעמ

 .טריפענקעווַא זדנוא ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ןוא

 ,טרָא ןַא ןיא ,דנַאלשטייר ןייק זרנוא ןעמ טָאה טכַארבענ

 ,רעיורג רעד ךָאנ .נרעבסרנַאל ייב ,ןויררעטנוא טסייה סָאװ

 ןקַארַאב עטיובענ-שירפ יד םורא רוטַאנ יד טָאה ,ָאטעג רעגנע
 ןוא ,רעדלעפ עיירפ ןוא ,סנירנ ?יפ יוזא .טרעבױצַאב זדנוא

 יד ןוא ,גנוי ןעוועג ןענעז ריס .רעמייב יד ףיוא ןעגניז לנייפ

 ,לופסננונעּפָאה ןרָאװעג זיא --- ָאטענ ןכָאנ זדנוא ייב גנומיטש

 .טכעלש טשינ ןעוועג זיא --- ָאטעג ןטימ ךיילנראפ ןיא ןסע סָאד

 ןעגנוזעג ןוא ןעמונעגנעמאזוצ ךיז טנווֶא ןדעי ןבָאה רימ

 ָאד זיא זדנוא זַא ,ןרעטלע יד וצ ןבירשעג ןבָאה רימ ,רעדיל

 ףיוא ןבירשראפ ךיז ןשטנעמ ךס א ןבָאה רעבירעד ןוא -- טונ

 ,טעברַא רעזדנוא קנַאד א זַא ,טסנוועג ךיוא ןבָאה רימ .טעברַא

 .שרוח א קרַאמ 9 טלָאצענסיױא ןרעטלע יד ןעמוקַאב

 טימ טמיוצעגמורא ןעווענ ןענעז ןקַארַאב ערעזדנוא

 שטייד םעד ייב טגערעּפעגנָא םעד ןנעוו ןבָאה רימ ןעוו ,טָארד

 רע טָאה ,סעטלַאװרַאפ זדנוא טימ טָאה רעכלעוו ,טדימש רעה

 ;רעפטנע ןטושּפ א ןבעגעג זדנוא

 ,..08 ראפ רָאנ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןיב ךיא ---

 ןכלעוו ןופ ,סקַאלפ ייב דלעפ ןפיוא רימ ןבָאה טעברַאעג

 ןעװעג זיא טעברא יד .טנווייל טכַאמעג רעטעּפש טָאה ןעמ

 ךעלדיימ עשיטָאטש ןעוועג ןענעז רימ לייוו ,זדנוא ראפ רעווש
 "ולבענ ןבָאה רעגניפ יד ,טעברַאדדלעפ וצ טניווועגנ טשינ ---

 .טעברַא רעד ךָאנ ןָאטעג ייוו ןבָאה רענייב עלא ןוא ,טקיט

 -ניישרַאװ) רענרע ןרָאװענ ןסע סָאד זיא טייצ רעד טימ

 עטמיטשאב ןטקסורדָארּפ יד ןעמונעגוצ שטייד רעד טָאה ךעל

 םעד בילוצ ןוא --- ןרעגנוה ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .(זדנוא ראפ

 ,טקיירטשרַאפ
 -לעוו ,טדימש שטייד רעד .1941 ראי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 "םיוא קרַאטש ךיז טָאה ,טסַאּפעגפיוא זדנוא ףיוא טָאה רעכ

 ייווצ ךָאנ .ןסע סָאד ןעמונעג טשינ ןבָאה רימ ?ייוו ,טגערענ

 ןדנוא טעװ ןעמ זא ,טָארדעג ןוא ייצילַאּפ ןעמוקעג זיא געט

 סָאר ןרעסעבראפ וצ טגָאזעגוצ ןעמ טָאה ףוס םוצ .ןריטסערַא

 .טעברַא רעד וצ ןעגנַאנעגקירוצ ןענעז רימ ןוא ןסע

 ,רעטניוו ףיוא .רעמוז ןוא גנילירפ רעד ךרודא זיא יוזא

 -"רעביא ,טרעהעג ןבָאה רימ רעכלעוו וצ עמריפ יד זדנוא טָאה

 טָאה ןעמ ּוװ ,ןקירבאפ ןעוועג ןענעז ָאד .?כיב ןייק טקישענ

 טניילענניירא םיא ןבָאה רימ .שינַאכעמ טעברַאַאב סקַאלפ םעד

 יָארּפ ןקידרעטייוו םוצ .ןסערּפ ןיא רעהכַאנ ,ןענישַאמ-סייר ןיא

 .םסישעגקעװַא וו ץענרע סקַאלפ םעד ןעמ טָאה ,סעצ

 טסישענרעבירא לכיב ןופ זדנוא ןעמ טָאה ,1942 ביוהנָא

 -ַאב ןעוועג רעריוו רימ ןענעז טרָאד .ןעכנימ ייב ףָאהכָאל ןייק

 .רעירפ יו םעברַא רעבלעז רעד ייב טקיטפעש
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 זיא ,טעברַאעג ןבָאה רימ ווו קירבַאפ יד

 -ענ ןעמ טָאה רעהַא .,רענַאל-ףָארטש ַא ןעוועג

 -- רענעמ ןוא ןעיורפ --- ןדיי עשטייד טקיש

 ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ,ןעכנימ ןופ רעניווונייא

 .עטַאל עלעג יד

 -רַאפ ןעוועג ןענעז ייז זַא ,סיוא טזייוו

 ןענעז טעברַא רעד וצ ?ייוו ,ןשטנעמ עכעלנעמ

 ןייק ?ייו ,ןעלטנַאמ-ץלעּפ ןיא ןעמוקעג ייז

 יד .טַאהעג טשינ ייז ןבָאה גנודיילק רעדנַא

 -נעד ,ןטַאקָאװדַא ,םיריױטקָאד ;ןלַאוטקעלעטניא

 רעלעיצעּפס ַא וצ טמיטשַאב ןעמ טָאה ןטסיט

 -יורטש ןרעטנָאלּפוצפיױא ,עּפָאש ַא ןיא טעברַא
 ןדנובעגנייא טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,קירטש

 ןַאד ךָאנ ייז ןבָאה טניווועג .סקַאלפ ךעלקעּפ יד

 יד .טָאטש ןיא ןעגנוניווו ענענייא ערעייז ןיא

 -נוא ןעוו .ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה ןדיי עשטייד

 רעשזדָאל ןופ טכַארבעגטימ ,גנודיילק רעזד

 רעד ייב ןסירעצ ,ןגָארטענּפָא ךיז טָאה ָאטעג

 זדנוא הליהק רענעכנימ יד טָאה -- טענרַא

 -עגטעב עמערַאװ ןוא גנודיילק טימ טגרָאזַאב

 ,רעטניוו ףיוא טנַאװ

 ךיז ןדיי עשטייד יד ןבָאה ביֹוהנֶא ןופ

 -עּפש רעבָא ,דמערפ ,סנטייוורעדנופ ןטלַאהעג

 וצ גנואיצַאב רעייז טרעדנעעג ייז ןבָאה רעט

 -עג ךיז ןוא ,ךיק רעבלעז רעד ןיא ןסעגענ ןבָאה רימ .זדנוא

 ןדנוצעג ןליפַא ייז ןבָאה קיטיירפ .עילימַאפ ןייא יו טליפ

 .טכיל

 .רעסעב ןעוועג ןסע סָאד ךיוא זיא ןדיי עשטייד יד בילוצ

 ךעלדיימ 08 ןופ עּפורג רעזדנוא ןעמ טָאה ,1942 םורא

 .קירבַאפ עיצינומַא ןַא ןיא ,גרובסנוא ןייק טקישעגרעביא

 יז ןעמ טָאה -- קירבאפ רעד ןופ רוטקעטיכרַא רעד בילוצ

 -רוטַאינימ טעברַאעגסיױא ןבָאה רימ .,ץַאלַאּפדזָאלנ ;ןפורעגנָא

 -ערגראפ א טימ ןקוק טזומענ טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,ןלייט

 ,טעצניּפ ַא טימ סע ןטלַאה ןוא ,זָאלנ-רעס

 ךיז טָאה ןעמ ּוװ ,קירבאפ עטשרע יד ןעוועג זיא סע

 םורא סָאו ,םעד ץָארט ,ןשטנעמ וצ יוװ ןגניוצאב זדנוא וצ

 עליוויצ ןעוועג ןענעז סָאד .ןשטייד טעברַאעג ןבָאה זדנוא

 ןופ טקישעגקירוצ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןרעינישזניא ,ןשטייד

 ןעוועג ןענעז ייז .רעטילימ ןופ טריקארבעגסיוא רעדָא טנָארפ

 .זדנוא וצ גנומענַאב רעייז ןיא ?דייא

 ,טעברַא רעד וצ טכארבעגטימ ןבָאה רימ סָאװ ,ןסע סָאד

 עטכַאקענּפָא ןוא ,טיורב ךעלקיטש ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא

 -ניירא ןוא ,ןשטילּפ ןיא ןטינשעצ ןבָאה רימ עכלעוו ,לפָאטרַאק

 טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה סעקשטייד יד .טיורב ןשיווצ טניילעג

 .ןסע םוצ זעק ליפ יוזא ןבָאה רימ ןענאו ןופ ןרעדנּוװּפָא

 ,טסינומָאק רעשטייד א ןעוועג זיא רעטעברַא יד ןשיווצ

 ךיז ןוא ןבעל ןייז טריקיזיר טָאה רעכלעוו ,רעסָאלש א

 רע טנעלפ גָאט ןדעי .טקַאטנָאק ןיא זדנוא טימ טלעטשעג

 ,ןליוז טּפַאלקענוצ ןוא זדנוא ןופ ךיש רָאֹּפ עכעלטע ןעמענ

 ןייז .טלָאצאב טשינ רַאּפרעד םיא ןבָאה רימ שטָאכ ,טיינעגוצ

 ןענעז עכלעוו ,ןכַאז טעלאוט זדנוא ראפ ןפיוקנייא טגעלפ יורפ

 טשינ ןיילא ןבָאה ריס עכלעוו רעבָא ,ןעוועג קיטיונ זדנוא

 ,םייהעג גנערטש ןעמוקעגרָאפ ןיא ץלַא סָאד .,ןפיוק טנַאקעג

 . סםטכער ףיוא סקניל ןופ דליב ןפיוא
 גרעבלעגיּפש ;רענסלע ַאקנַאה ;ַאקסװָאקרָאב עיגעה ;עקסװטָאקישזרָאב עלירַאמ
 ַאילעֿפ ;ַשדויב ַאילעפ ;לעגנע ַאטוג ;ןַאמרעסעב עניגער ;(רעגַאל ןופ ןירעטייל)

 רעלפרעד עינעה ;סערעב עקשזחר ןַאמלערעּפ

 -- לקעּפ א ןגיילקעווא ץעגרע ןגעלפ רימ .סנכייצ טימ זיולב

 קיטילָאּפ רעייז ןריפכרוד ןעמונעג ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 טרָאּפסנַארט רעזדנוא זיא ,"ןייר-ןעדוי, דנַאלשטייד ןכַאמ ןופ

 ןופ טקישעגסיורא טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעטצעל רעד ןעוועג

 ןיא ןרָאפ רימ זַא -- טנַאזעג זדנוא טָאה ןעמ .דנַאלשטייד

 געוו ןפיוא ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ןליוּפ ןייק רעגַאל-סטעברַא ןַא

 רעייז ןייז וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .עדַאלעמרַאמ ןוא טיורב

 ןיוש רימ ןבָאה גנורַאפרעד רעזדנוא ןופ ?ייוו ,קידװערָאּפש

 טייצ סע טמענ ,רעגַאל םעיינ א ןיא ןעמוקנָא ןכָאנ זא ,טסּוװעג

 רעד ןופ סעּפע טנירק ןעמ ןוא ,טנדרָאעגנייא טרעוו ץלַא זיב

 ,ןסע םוצ ךיק

 רעטרעקרַאפ רעד ןיא ןרָאפעג ןענעז עכלעוו ,ןנוצ ןופ
 עכלעוו -- םינמיס טכַאמעג זדנוא וצ ןשטייד ןבָאה ,גנוטכיר
 זדנוא טריפ ןעמ זא -- טשטייטעגסיוא רעטעּפש ןבָאה רימ

 ןענַאטשרַאפ טשינרָאנ רימ ןבָאה הליחתכל רעבָא -- טיוט םוצ

 ןעוועג רימ ןענעז רָאי עטצעל סָאד .טסּוװװעג טשינרָאנ ןופ ןוא

 טימ טקַאטנָאק םוש ןייק טאהענ טשינ ,םעלַא ןופ ןטינשענגּפָא

 ןלױּפ ןיא סָאװ טסנווװעגנ טשינ רימ ןבָאה רעבירעד ,ןדיי

 ,רָאפ טמוק

 טשינ .ץיוושיוא ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז 1943 גנילירפ

 ןיא סָאד .ןיא סָאד רענַאל ַארַאפ סָאװ ,גנונַא ןייק קידנבָאה

 שזַאנַאב רעזדנוא ןבָאה רימ סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג

 .ןעזעג

 ןילא טימַאב ךיז רענייא רעדעי טָאה ,ןעמוקניירא םייב

 ףיוא טניילענקעװַא סע ךעלנעזרעּפ ןוא שזַאנַאב ןייז ןטיהוצּפָא
 .ןנָאװ ןלעיצעּפס א

 ,עקידמַאז ַא רעביא טריפעג זדנוא ןעמ טָאה גוצ ןופ

 רעווש זיא סע .סייה ןעוועג ןיא סע .שינעטסיוו עקיביוטש
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 רעטגָאזענוצ רעד ןייז ןעק סָאד זא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעוועג
 זדנוא ןבָאה ןטעלעקס-ןשטנעמ עטנגעגַאב יד ,רעגנַאל-סטעברַא
 ,ןגיוא עדליוו טימ טסוקעגנָא

 ,טריפעגניירא ןזדנוא טָאה ןעמ ּוװ ,קַארַאב ןטשרע ןיא
 עדעי ןעמונענוצ ןוא ,רעמונ םעד טריאוטַאטסיוא ןעמ טָאה
 רָאה יד ןריױשעגּפָא ןעמ טָאה דָאב ןיא ,טייקיניילק עכעלנעזרעּפ
 סעדעי ןעמונעגּפָא ןוא טרעטישרעד טָאה סָאד .ּפָאק םוצ זיב
 -ענ ןיא לַאז-שַאװ ןיא גנַאגניירא םייב .יורפ א ןייז ןופ ?יפעג
 בָאה ךיא .ןבעגעג גנוטכַא זדנוא ףיוא ןוא רענלעז א ןענַאטש
 .ןגָאלשעגרעדינ ןוא טמעשרַאפ שילַארָאמ טליפרעד ךיז

 עכעלנעזרעּפ ערעזדנוא ןריולרַאפ רימ ןבָאה דָאב ןכָאנ
 עכלעוו ,ןזעניבמָאק-רענעמ ןעמוקַאב םעד טָאטשנָא ןוא גנודיילק
 ,ךעלכיט ןוא ,ןנָארטעג רעירפ ןבָאה ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור
 םייב .ּפָאק ןלָאנ ןפיוא ןטלַאה טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו
 םלצ א טנכייצעגנָא בראפ עטיור טימ שטייד א טָאה ןייגסיורא
 ,גנודיילק רעזדנוא ףיוא -- ןטניה ןופ ייס ןוא טנרָאפ ייס

 ריפ ראפ ךיז טָאה טייקכעלקריו רעציוושיוא יד
 ,טקעלּפטנַא

 .ןיטנַארַאק ןכָאװ 6 ףיוא קעווא רימ ןענעז טרָאד ןופ

 ןטלַאהעג ךיז ךעלדיימ 08 יד -- רימ ןבָאה -- רעהַא זיב

 רעביא טקישעצ זדנוא ןעמ טָאה ןיטנַארַאק ןופ .ןעמַאזוצ
 .ןקַארַאב ענעדישרַאפ

 :רענַאל ןפיוא טעברא ףיוא טלייטענוצ ןעמ טָאה ךימ

 טימ טייל-,ס.ס טיילנַאב ןבָאה זדנוא ."104 עדנַאמָאקנסיױוא;

 רעזדנוא ףיוא טסַאּפענפױא ךיוא ןבָאה טייל-.ס.ס יד .טניה

 ןייא ןופ רענייטש ןנָארט ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טעברַא

 .ןקינייּפ וצ זדנוא ידכ זיולב ,ליצ ַא ןָא ,ןטייווצ ןפיוא טרָא

 -יוק יד ןעזעג געוו ןפיוא רימ ןבָאה ,טעברַא רעד וצ קידנעייג

 טסווװעג ןיוש ןבָאה ריס .טכאנ ןוא גָאט ךיז ןרעכיור סנעמ

 .רָאפ טמוק ָאד סָאװ

 ,עימעדיּפע סופיט-קעלפ א ןכָארבענסיױא זיא רעגַאל ןיא

 יירד ןעוועג טשרע ןיב ךיא .טּפַאכרַאפ ךיוא ךימ טָאה עכלעוו

 ךיז ךיא בָאה ,ץיה עקרַאטש קידנגירק .,ץיוושיוא ןיא םישדח

 ןלייה וצ ןיצידעמ ןייק .ןיירא ריווער ןיא טּפעלשרעד ןיילא

 טימ טעב א ןיא טגיילעג ךימ טָאה ןעמ .ןעוועג טשינ ןזיא

 םעד ןיא .עירעטנעזיד ףיוא ןעוועג קנַארק זיא סָאװ ,לדיימ א

 טגיילעגרעדנַאנראפ ,ןעיורפ 1000 יו רעמ ןגעלענ ןענעז ריווער

 ...ןברַאטש וצ :שטנווװ ןייא טאהעג בָאה ךיא .,ןטַאלַאּפ 4 ןיא

 טּפיוהרעביא ןיב ךיא .עיצקעלעס א ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 ,טיידַאב טָאה סָאד ןוא עיצקעלעס רעד וצ טעב ןופ ּפָארא טשינ

 ךיא ןיב םעלא םעד ייב .טיוט םוצ טּפשמראפ ןיב ךיא זא

 רימ םורַא סָאװ ,טסּווװװעג ןוא ,ןייזטסּוװַאב ןלופ םייב ןעוועג

 -ענרעביא ךיז ךיא בָאה ,טיורב טלייטעגנ טָאה ןעמ .ךיז טוט

 .ןדיימסיוא ןוא ,ןעז טשינ ךימ לָאז ןעמ ,ּפָאק ןרעביא טקעד

 רע .טליפענ טשינ רעּפרעק ןיימ ךיא בָאה ,טעב ןיא קידנניל

 טייו ןעוועג ןענעז ןעקנַאדעג עניימ ןוא ,טכייל ןעוועג ןיא

 טפור ןעמ ןוא ,ןשיור רעדער-ןַאב טרעהעג בָאה ךיא .ןענַאד ןופ

 ..,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ...ןעמָאנ ןיימ

 -רעדניא טּפַאכענפיוא ךיז ךיא בָאה גנושַארעביא ןיימ וצ

 גרעבשרעה טנייה) רעמַאה עלעפ עטרבח ןיימ ןעזרעד ןוא ירפ
 טימ רימ רעביא ןענַאטשעג זיא יז יו (יענדיס ןיא טניווו ---
 ;ןגיוא עטנייוורַאפ

 ןיא ןבירשרַאפ ךָאד טזיב וד ?ָאד ךיז טסניפעג וד ---
 .ןברַאטש ןזָאל טשינ ךיד לעוװו ךיא .ןיירא םוירָאטַאמערק
 ! גנוי וצ טזיב וד

 ךימ זָאל -- ןטעבעג ריא ייב ךיז ךיא בָאה --- ןייג --
 .קעוװַא ייג ,ןברַאטש ָאד רעסעב

 ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ ערעדנַא טרעהעג ןבָאה סָאד
 רעזדנוא ןופ ,ןַאמרעניילק עירַאמ ,ייז ןופ ענייא .רימ ןבענ
 :ןעיירש ןעמונעג טָאה טרָאּפסנַארט

 בָאה ךיא ?ןעלעפ זיולב ןעװעטַאר וטסליוו סָאװראפ ---

 ! ךימ עוועטאר .ןבעל םוצ טכער א ךיוא

 וצ ןבעגעגרעביא עמַאמ א יו ןעוועג זיא רעמַאה עלעפ

 שטָאכ ,ןטייקירעוש טימ טנכערעג טשינ ךיז ןוא ,עקנַארק יד

 -עבעל יד רָאנ טשינ טָאה יז .לדיימ גנוי א ןעוועג זיא ןיילא יז

 ןיא סָאד שטָאכ ,ןשַאװענמורא עטיוט יד וליפא רָאנ ,עקיד

 יד טָאה ןעמ ,ןטפירשרָאפ יד טיול טעטכילפראפ ןעוועג טשינ

 ,ריווער ןראפ ,ןסיורד ןיא ןגיילסיורא טפרַאדעג זיולב עטיוט

 עקיסיילפ א ,ריווער ןופ ןירענעלפ יד ןעוועג זיא עלעפ

 םוצ קעווא זיא יז .ןעמעלא ייב ןעזנָא טַאהעג ןוא ןירעטעברַא

 לָאז רע טלעוּפעג םיא ייב ןוא ,רעלסעה טנַאדנעמַאק-רעגַאל
 (רעטסעווש ריא יו טלעטשעגרָאפ יז טָאה ךימ) רעטסעווש ריא
 .המישר רעד ןופ ןכיירטשסיוא

 ,טעװעטַארעג ךימ יז טָאה עיצקעלעס רעד ןופ

 .ךַאז ענעטלעז א ןעוועגנ זיא -- ץיוושיוא ןיא רעסַאװ

 טשינ ךיוא סָאד ןוא ,טכאנייב רָאנ ןנָארקענ סע טָאה ןעמ

 ןָאטעגנָא ןוא ייט טימ ןשַאוװעגמורא ךימ םָאה עלעפ .נונעג

 ,ןנָארטעג ןבָאה סנירענעלפ יד ןכלעוו רידנומ םעד --- קַאיסַאּפ ַא

 .תוחוכ יד וצ ןעמוק לָאז ךיא טימאב ךיז טָאה עטרבח ןיימ

 יד ןשיווצ ןטלַאהעג ךיז ךיא בָאה סעיצקעלעס עיינ ייב

 "נורא טשינ סעיצקעלעס יד רעטנוא ןענעז עכלעוו ,סנירעגעלפ

 טגיילעג עקנַארק יד טָאה ןעמ ןעוו ,ריווער ןיא ,ןלאפעגרעט

 ,ןענַאטשראפ לייט א ןבָאה -- ןריפוצקעווא ,סנגָאװ יד ןיא

 ,טנייוועג ,טרימזַאּפס ןבָאה ייז .געוו רעטצעל רעייז זיא סָאד זא

 ...ףליה ןפורעג

 לָאטיּפש ןיא לייו ,רעגַאל ןיא ןעמוקענקירוצ ןיב ךיא

 רימ ןָא טרָאד זיא סע ,רעגנעל ןביילב טנָאקעג טשינ ךיא בָאה

 טרָאּפסנַארט רעזדנוא ןופ ךעלדיימ יד .לַאנָאסרעּפ גונעג ןעוועג

 רענעי ןופ ןעמוקעגקירוצ טלָאוװ'כ יו ןעמונענפיוא ךימ ןבָאה

 רָאנ סָאװ טימ ,ןפלעה וצ רימ טימַאב ךיז ןבָאה ייז .טלעוו

 .ןרָאװעג טנוזעגנ ךיא ןיב זייווכעלסיב .ךעלגעמ

 סורבסנעווַאר ןופ טייוו טשינ רענַאל א ןיא ,דנַאלשטייד ןיא

 .ןסור יד ךרוד 1949 יאמ ןיא ןרָאװענ טיירפַאב ךיא ןיב

 רעבָא .שזדָאל ןיא קירוצ ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ינוי ןיא

 .ןפָארטעג טשינ רעמ עטסטנעָאנ עניימ ןופ םענייק

 םורא ןענעז טרָאּפסנַארט רעזדנוא ןופ ךעלדיימ 68 יד ןופ

 .ןבעל ןבילבענ ךעלדיימ 9
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 ןיכרעב -.תח

 ...ַאמענ רעשזדַאל ןיא דיי ַא

 ןעמאזוצ ,שזדָאל ןיא ךיא בָאה טניווועג
 ףיוא דניק ןוא יורפ ןיימ טימ

 רעד ןופ טמַאטשענ טָאה יורפ ןיימס) .80 ַאשטיװָאטורַאנ

 .וודַא טניווועג ךיוא טָאה ףיוה ןבלעז ןפיוא .(ךוארטש החּפשמ

 ןשיצילַאג ןופ רע טָאה טמאטשענ .עילימַאּפ ןייז טימ השנמ

 .ָאלסַאי :לטעטש

 -ניירא השנמ .וודַא זיא ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןופ ןפוא םעד ןנעו ןטַארַאב וצ ךיז ידכ רימ וצ ןעמוקעג

 -עגרָאפ בָאה ךיא .זייּפש טימ תוחּפשמ ערעזדנוא ןגרָאזרַאפ

 פעו רעדיינש א יװ -- ךיא ,ףָאטש ןפיוק ןלָאז רימ טנייל

 סע ןרימ ןוא סעקראנירַאמ ,ןזיוה ןעיינפיוא ףָאטש םעד ןופ

 .ןטקודָארּפ ףיוא םירעוּפ ייב ןשיוטסיוא רעטעּפש

 | .טעדניירפאב רעטנענ ךיז רימ ןנָאה םורא יוזא

 ,טַאר-הליהק םעד ןסָאשעצ ןבָאה ןשטייד יד יװ ,םעד ךָאנ

 ןסָאלשַאב רעוט עכעלטפַאשלעזעג ענעעזעגנָא ןופ עּפורג א טָאה

 ,שזדָאל ןופ רָאטַאנרעבונ-סגירק םוצ עיצַאנעלעד ַא טימ ןייג וצ

 -עלעד רעד ןשיװצ .ןדיי יד ןופ ענַאל יד ןכַאמ וצ רָאלק ידכ

 ךיא בָאה םיא ןופ ןוא ,השנמ .וודַא ןעוועג ךיוא זיא עיצַאג

 -עלעד יד ,ןסולשאב ןוא ןעגנוטַארַאב עֶלַא יד ןגעוו טסווװעג

 -לעוװ ,ןיקסווָאקמור ןעמענוצטימ טמיטשַאב ךיוא טָאה עיצַאנ

 ,רָאה עיורג ,עגנַאל ענייז טימ קירובכב ןעזעגסיוא טָאה רעכ

 תעשב קיאור ןציז טעוװ רע זא ,טדערעגּפָא םיא טימ ןבָאה ייז

 .20 ןַאמ א ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאנעלעד יד .ןכערּפשעג יד

 -עלּפ ענעגייא טַאהעג טָאה עכלעוו ,רָאטַאנרעבונ-טָאטש רעד
 ,עיצַאגעלעד יד קידנעעזרעד טָאה ,ןדיי ירד ענונב רענ
 :ןפורענסיוא

 ?רעטסעטלע רעד ָאד זיא רעוו ---

 סָאװ ןגעוו ,טּפאכעג טשינ רענייק ךיז טָאה ךעלניײשרַאװ
 םעד יװ ,ןיקסווָאקמור ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ,ךיז טלדנַאה סע
 ,ןטַאגעלעד יד ןשיווצ ןטסטלע

 ןייג וצ ןליופַאב ןעמעלא ןַאד טָאה רָאטַאנרעבוג רעד
 :טגָאזעג רע טָאה ןיקסווָאקמור וצ ןוא ,םייהא

 !ןעדוי רעד רעטסעטלע רעד ןייז טסעוו וד ---

 ףיז רע טָאה ,םייהא ןעמוקעגקירוצ זיא השנמ .וודַא ןעוו
 :ןענורעג זיא טולב שזַא ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסייר ןעמונעג

 סָאװ םעד טימ ,טכַאמעג ךעלקילגמוא ךיז ןבָאה רימ --
 סָאװ .יקסווָאקמור טָאידיא םעד טלעטשעגסיורא ןבָאה רימ
 ?ןייז דניצַא טעוו

 ,ןעשעג זיא סָאװ םעד טימ ןכַאמ םולש קידנענעק טשינ
 טזָאלרַאפ עילימַאפ ןייז טימ ןעמאזוצ השנמ טַאקָאװדַא טָאה
 .ָאלסַאי ןייק טרעקעגמוא ךיז ןוא ,שזדָאל

 טָאה ,ָאטעג ןיא גנוטַארַאב א ףיוא ,רעטעּפש טייצ א
 : טגָאזעג זדנוא וצ יקסווָאקמור

 ןריפסיורא ךייא לע ךיא .טשינ ךייא טגרָאז ,ןריי
 ןופ ןדיי יד טריפעגסיורא טָאה וניבר השמ יװ ,ָאטעג ןופ
 ,םירצמ

 ּצ

 -רַאפ ןענעז ָאטענ ןיא ןטרָאסער-רעדיינש ייווצ עטשרע יד

 ןעועג רעירפ זיא סע ּוװ) 16 ַאבוקַאי ףיוא ןרָאװעג טגייל

 ןיב ,ןַאמכַאפ רעטנַאקַאב ַא יו ,14 ַאבוקַאי ןוא (לימ-עשַאק ַא

 -ענוצ ןַאד בָאה ךיא .רעטסיימ סלא ןרָאװעג טמיטשאב ךיא

 -ורַאנ ןופ ,ןטרַאגניװ רעדיינש םעד רָאטקורטסניא סלַא ןגיוצ

 טרעהעג ןבָאה ןטַאטשרַאװ יד ןיא סרעסערּפ יד ,7 ַאשטיווָאט

 טריזינַאנרֶא ךיז ייז ןבָאה נָאט ןייא .ןעייטראּפ עקניל יד וצ

 םעד בילוצ ,ּפוז ארטסקע ןַא ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעגסיורא ןוא

 -ראפ ןוא ןליוק טימ טיִלגעננָא ןרעוו סנזייא-סערּפ יד סָאװ

 רַאסימָאקײײצילַאּפ ,ןטעברַא וצ רעווש זיא ,דַאשט ַא ןטיירּפש

 רעסיוועג א ןעוװעג טרָאד זיא (ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ)

 ןיא רע .(ךיוה סופ 8 ַא רעפעגמוא) ?לשטנעמ ןיילק ַא ,עלַאיב
 גנורעדָאפ רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגפיוא קרַאטש

 ןַאד ךיז ךיא בָאה ,רעטסיימ רעד יו .ןפרָאװענּפָא ךיילנ יז ןוא

 יד ןופ עגַאל ערעווש יד טרעלקעגפיוא ןוא ,ןדנַאװעג םיא וצ

 טימ וליפא ,טסערַא טימ ןעָארד ןעמונעג רימ טָאה רע .רעסערּפ

 ןבָאה ,רַאסימָאקיייצילַאּפ ןופ ןעגנוָארד יד קידנרעה .ןנָאלש

 טָאה קיירטש ןטימ טריפעגנָא .טקיירטשרַאפ ןטרָאסער יד

 ,.לווייפ רבח :;ןפורעג ןבָאה עלַא ןכלעוו ,ןַאמרעגנוי ַא

 ןעמוקענּפָארַא (16-14 ַאבוקַאי) ןטרָאסער יד ןיא זיא דלַאב

 .יקסווָאקמור ןוא שטיווָאבוקַאי ,ןיקַאּפ םייח

 ןרָאװעג טקידנעראפ קיירטש רעד זיא העש עכעלטע ךָאנ

 .רעסערּפ יד תבוטל

 טריפעגרעביא ןעמ טָאה עלַאיב רַאסימָאקיייצילַאּפ םעד

 .טרָא ןטייווצ א ףיוא

 ּצ

 ןשטייד יד ןופ רענעלּפ יד ןרָאװענ רָאלק ןענעז סע ןעוו

 "ווענאל ףיוא לָאטיּפש םעד ןרידיווקיל ןכָאנ) רעדניק יבנל

 -סגנודלעמ םוצ שממ ןסירעג ןרעטלע ךיז ןבָאה ,(26 עקצינ

 -רעביא ןעגנולעג לייט א זיא'ס ןוא ,ענלעשטשאק ףיוא טמא

 .עקירָאי 10 ףיוא 8 ןופ רעדניק ערעייז ןופ רעטלע םעד ןכַאמוצ

 ןיא רעטעברַא יו ןעמוקעגניירא ןענעז רעדניק עקיזָאד יד

 -ימדא סלא ןרָאװעג טמיטשאב ךיוא זיא סע ,טרָאסער רעזדנוא
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 ָאטעג ןיא טרָאסער-רעטסווש

 ןגיוצצרעד זיא יורפ ןייז ?ייוו ,יקסרעימישזאק רָאטַארטסינ

 ןעוועג זיא יקסווָאקמסור וה - םייהרעדניק ןיא ןרָאװעג

 .רעטלַאװרַאפ

 ,20 עקצינווענַאפ ףיוא טעברַאעג ןַאד ןיוש בָאה ךיא

 טַאטשרַאװ םעניילק א טנדרַאעגנייא ךיא בָאה םייהעג ןיא

 -ערּפ א ןוא שיט א ,ןענישַאמ ייווצ טימ ,קָאטש ןטירד ןפיוא

 וצ טייקכעלגעמ יד טאהעג רעדיינש עכעלטע ןבָאה ָאד .רעס

 -רעטניו טעברַאעגרעביא ןבָאה ייז .טעברַא-טַאוירּפ ןכַאמ

 יד ןופ ענייא .טרָאסער ןופ עטלעטשעגנָא יד ראפ ןעלטנַאמ

 סיקסנישָאלַאשזד ןעוועג זיא ?טנַאמ א טכַאמעג טָאה ןעמ עכלעוו

 -וצ ןפלָאהעג בָאה ךיא שטָאכ .84 רעװָאקירטעיּפ ןופ רעטכָאט

 .ןעמונעג טשינרָאג טעברַא ןיימ ראפ ךיא בָאה ,ןסַאּפ ןוא ןדיינש

 -ראפ א ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,טרעגרעראפ ךיז טָאה ענַאל יד

 טימ רעדיילק עליוויצ ןייק ןעיינ טשינ רָאט ןעמ זא ,גנונעדרָא

 .רעטילימ סָאד וצ טלעטש סע ןכלעוו ,םעדָאפ

 ןעמונעגניירא טייצ רענעי ןיא ךיא בָאה ןדיי א םענייא

 -ַאב ךיז טָאה רע) תונמחר בילוצ טושּפ ,רָאטקעּפסניא סלַא

 טשינ טָאה יז ןוא זָאלוקרעבוט ןופ טדייל יורפ ןייז זא ,טגָאלק

 ןעוועג זיא רע זא ,ךיז טָאה רעבָא ןזיוועגסיורא ,(ןסע וצ סָאװ
 ןלַאגעלמוא םעד טָאה רע ןוא ,רענָארטוצ א סעשטיווָאנירטיצ

 -ןטרָאסער ןיא טסנוורעד ךיז טָאה ןעמ .ןבעגעגסיורא טָאטשרַאװ

 טָאה רַאפרעד ףָארטש סלַא .טַאוירּפ ןטעברא רימ זא ,טמַא

 -?טימסנבעל יד ןעמונענוצ ,ןטסָאּפ ןופ טגָאזענּפָא רימ ןעמ

 -ענקירוצ ךימ טָאה ןעמ .דרע "עקלַאיזד , יד ךיוא ןוא ןטרַאק
 .רענישַאמ ןכעלנייועג סלא 16 אבוקאי ףיוא טקיש

 קרַאטש ןופרעד ןבָאה עילימאפ ןיימ טימ ךיא שטָאכ

 זַא ,ןזיווענסיורא רעטעּפש רעבָא ךיז טָאה ,לעירעטַאמ ןטילעג

 זיא סע ,1944 ביוהנֶא ןעוועג זיא סָאד .הבוטל ןעוועג זיא'ס

 ןלעטשפיוא ןפרַאד סרעטסיימ יד זא ,לעפַאב א ןעמוקעגנָא

 ןעוועג ךיא ןיב .ןקישסיורא ףראד ןעמ עכלעוו ,יד ןופ תומישר

 ,ןופרעד רוטּפ

 רַאסימָאק ןופ ןיקסווָאקמור ייב ץנעוורעטניא ןא ךָאנ

 ןיא רעכלעוו ,(שטיװָאקשַאמ ר"ד ןופ רעגָאװש א) ןייטשלזניא

 יקסווָאקמור ךימ טָאה ,שטנעמ רעלעדייא ,רענייפ א ןעוועג

 ,רָאטקורטסניא סלַא ןטסָאּפ ןפיוא טלעטשענקירוצ

 ִּצ

 ןלעזעג רעקילָאמַא ןיימ רימ טנָאז ,חסּפ ברע --- גָאט ןייא

 ןלעטשוצוצ ךיז ?טעצ ַא בָאה ךיא זא ,ווָאקול ןופ טעייח ?טָאמ

 ןרָאװעג ריס ןיא הרושב רעקיזָאד רעד ןופ ."ָאּפירק , ןיא

 ןיוש טמוק "ָאּפירק , ןיא ךוזַאב א ןופ ?ייוו .םערַאװ ןוא טלַאק

 -שֶאֹק ףיוא "?ָאּפירק , רעד ןיא קידנעמוק .קירוצ רעוו ןטלעז

 ךלַאב -- ןאמוינ -- שטייד רעשזדָאל א רימ טָאה ,ענלעשט

 :טנערפענ ןוא ןעוועג דככמ

 .(ןרָאלָאד טניימעג) ?ןשקָאל יד וטסָאה ּוװ --

 ןעמ .ןבעג וצ ייז סָאװ טַאהעג טשינרָאג רעבָא בָאה ךיא

 בָאה ךיא .רעמיצ ןרעטצניפ ַא ןיא ןפרָאוװעגניירא ךימ טָאה

 םיק טָאה רעכלעו ,ןשטנעמ ןקידנצכערק א טּפַאטעגנָא

 ...רעסַאװ :טדערעגסיורא

 ףיוא 10 ןַאמ א קָאטש ןטשרע ןפיוא ןנעלעג ןענעז רימ

 טרעהענ ןבָאה רימ ןוא ,ןנָאלשעג ןעמ טָאה ןטנוא ,ןשטירּפ

 .עכלעוו ,יד ,ןרָאװעג טרעוװילגרַאפ ןענעז ןוא ,יירשעג סעדעי

 -נייא טלָאװעג ןעמ טָאה ,ןעיירשעג יד ןרעה טזָאלעג טָאה ןעמ

 .סנקעטש-סובמַאב עניד טימ ןעמ טָאה ןגָאלשעג .שיכיסּפ ןכערב

 -עג רעּפרעק רעכעלשטנעמ רעד זיא ,ץימש עיצרָאּפ ַאזַא ךָאנ

 ןרעו וצ טקישענּפָא טיירג ,שיילפ טקיטולבעצ ןפיוה א ןרָאװ

 .םלוע-תיב ןפיוא

 -םיוא יוזא בָאה ךיא .טיירפאב ךימ ןעמ טָאה געט 7 ךָאנ

 "רעד טשינ ךימ ןבָאה עטנעאנ עניימ ןופ רענייק זא ,ןעזענ

 קינייװ ךימ ןעמ טָאה קיסעמשַינטלעהרַאֿפ שטָאכ ,טנעק

 .ןגָאלשעג

 ,ךיפ ןעמ טָאה ,ָאטענ ןופ עיצַאדיװקיל רעד  ייב

 .ץיוושיוא ןייק טקישענקעווא ןדיי רעשזדָאל עלַא טימ ןעמאזוצ

 .עילימאפ ןיימ טימ טריישעצ ךיז ךיא בָאה טרָאד
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 ןײטשנרָאב עינעג

 ןעננונע כייצרַאֿפ

 שטייד רענילַאװ ַא טימ געלשעג ַא

 שודָאל ןייק טכַארבענּפָארַא ןבָאה סיצַאנ יד -- .40

 ייז זא ,געט יירד ןיוש .ייז ןפלעהוצסִיורא ,ןשטייד רענילָאװ

 טשינ ָאטעג סָאד ןיא ?ייורעד .שזדָאל ןיא ָאד ןענעז

 .ןסָאלשעגּפָא

 גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ ךעלטשער עטצעל יד

 .ָאטעג ןרַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,טננעג יד ןזָאלרַאפ

 ,ליפעגרָאפ א טָאהעג טָאה הנכש רעזדנוא זא ,סיוא טזייוו

 -ייווצ ןפיוא ןבעג גנוטכַא לָאז ךיא ,ןטעבענ ךימ טָאה יז לייוו

 סעּפע ןפיוק ןייג ?יװ ןיילא יז .טפָאלש סעכלעוו ,דניק ןקירָאי

 ,ןיילא ןזָאל וצ סע ארומ טָאה ןוא ,ןסע וצ

 ןגעק ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא יורפ רעד טימ ףיורא ךיא ןיב

 ןסילשראפ ןסייהעג ךימ טָאה יורפ יד .גנוניווו רעזדנוא רעביא

 רימ טעװ יז זיב --- םענייק ראפ ןענעפעפיוא טשינ ןוא ריט יד
 עבלַאה ַא ןיא ךרעב קירוצ טמוק יז .יז זיא סָאד זַא ,ןכייצ א ןבעג
 טבעלעגרעביא טָאה יורפ יד קערש ?לפיוו טסנוװעג בָאה ךיא .העש

 -בייש ייב ,סַאג עקסנישטָאקַאר ףיוא טנגעג רעקידרעירפ ריא ןיא

 ןוא טקיאורַאב רעבירעד ןוא ןענַאטשרַאפ יז בָאה ךיא .ןרעל

 טָאה סע .סע טגנַאלרַאפ יז יװ יונעג ןריפפיוא ךיז טגָאזעגוצ

 טּפַאלק יורפ יד ןוא -- 19 טונימ א יו רעמ טשינ טרעיודעג

 ריט יד טכַאמעגפיוא בָאה ךיא !לענש ,עינעג :ריט רעד ןיא

 : רימ וצ טגָאז יז .יורפ ענעקָארשרעד עסַאלב יד ןעזרעד ןוא

 ךיא .טרָאד ךיז טגָאלש ןעמ ,בוטש ןיא ךייא ייב ןענעז ןשטייד

 ,קָאטש ןטייווצ ןופ ןשטנערָאּפ יד טימ טשטילגענּפָארַא ךימ בָאה

 .שטייד רענילָאװ ַא טייטש רימ ןבענ .רעיוט ןיא סיורא ןוא

 .בוטש ןיא זדנוא וצ ןיירא טלָאװעג טָאה שטייד רענילָאװ רעד

 רע ןיא -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעמוקנָא ךימ קידנעעזרעד

 ןיב ךיא זא ,םינּפ ןיא ץעז א רימ טגנַאלרעד ןוא ןעמוקעגוצ

 -רעדנַא טימ רעיוט ןופ טנָאנ ,רעיומ טייז ןטייווצ םוצ ןלַאפעג

 ןוא טנעה יד ,טקיטולבעצ ּפָאק רעד ,ןייצ עטקַאהעגסיױא ןבלַאה

 בָאה ךיא ,סָאג רעד ףיוא סיורא זיא שטייד רעד .טּפַאלקעצ סיפ

 תוחוכ עטצעל יד טימ .רעפָאש א ןוא ָאטיױא-טסַאל א ןעזרעד

 רעד .רעיוט םעד טלנירַאפ ןוא טלעטשעגנפיוא ךיז ךיא בָאה

 רעטסעווש ןיימ ,רעיוט ןיא טצעז ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא שטייד

 ,טולב טניר רימ ןופ יו ,קידנעעזרעד .ןעמוקעגסיורא זיא ַאלעב

 םוצ וצ זיא ,רעסעמ א טּפַאכעג ,בוטש ןיא ןיירא קירוצ יז זיא

 ןבעגעג ריא בָאה ךיא רָאנ .ןכַאמפיוא םיא טלָאװעג ןֹוא רעיוט

 .ןיינ ףיוא טנַאה ןטימ ןכייצ א

 טָאה -- ןענעגרהרעד רעכערברַאפ םעד לע ךיא --

 -עג ריד ןופ טָאה רע סָאװ ,עז -- .ןגירשעג רעטסעווש ןיימ

 בָאה ךיא .,ןניוא עריא ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט ! ! !טכַאמ

 שטייד רעד ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןייג לָאז יז ,ןזיוועגנָא ריא

 ,טגלָאפעג ךימ טָאה יז .ןעז טשינ ריא לָאז

 ןענעז ןשטייד יד ןוא טנפעעג טשינ ןעמ טָאה רעיוט םעד
 .קעװַא

 ןַאד .ןיירא בוטש ןיא טּפעלשעגניירא םיוק ךימ בָאה ךיא
 ,טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ ,טסּוװרעד ךימ ךיא בָאה

 -- רעיוט רעזדנוא ייב טלעטשעג ךיז טָאה ָאטױא-טסַאל א

 זיא רענייא .ןָאטעגנָא ?יוויצ ,ןשטייד 2 טימ -- 29 עשיװַאז

 ןדיי טּפַאכעג טָאה רעטייוצ רעד .ָאטיױא ןיא ןציז ןבילבעג
 .הנכש א וצ ,זיוה רעזדנוא ןיא ןיירא רע זיא ןַאד .טעברַא ףיוא
 טייז רעקנַארק ןעגנול רעווש א ,ןוז ריא ןגעלעג זיא טעב ןיא

 ןוא ,ןָאטנָא ךיז לענש ןלױּפַאב םיא טָאה שטייד רעד .ןרָאי

 -םיוא סרעטומ רעד ןפלָאהעג טשינ טָאה סע ,טעברא ףיוא ןייג

 .רָאי עכעלטע יוזא ןיוש טניל ןוא ,קנַארק זיא רע זא ,גנורעלק

 ךיוא ןוא ןקנַארק םעד ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ טָאה שטייד רעד

 .ןעיירשעג יד טרעהרעד ןבָאה ןרעטלע עניימ .רעטומ רעד
 ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,ןעז וצ ידכ ןעמוקעגסיורא ייז ןענעז
 ןדלַאװעג יד זַא .ןגָאלש ןעמונעג ייז ךיוא שטייד רעד טָאה

 ךיוא אלעב רעטסעווש ןיימ ןיא ,טליטשעגנייא טשינ ךיז ןבָאה

 ,ןטקיטולבעצ א רעטָאפ םעד קידנעעזרעד .ןעמוקעגסיורא

 םעד ןנָאלש ןעמונעג ןוא ,ריט רָאדירָאק יד טכַאמעגוצ יז טָאה

 .תוחוכ עלַא טימ שטייד רענילָאװ

 -טנַא ָאטיוא-טסַאל ןופ לייוורעד ןענעז ןדיי עטּפַאכעג יד
 טָאה רע .זדנוא ייב טניוװעג טָאה ןדיי יד ןופ רענייא .ןּפָאל
 רעפָאש ןטימ טדערעג ,סיורא שטייד רעד זיא ,ריט יד טנפעעג
 .גנוניוו רעזדנוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןוא
 -סיוא רע טָאה .ןעמוקעג ןגעקטנַא םיא ךיא ןיב טלָאמעד דָארג
 ָאד ןיא סע סָאװ ךיז קידנסיוורעד .רימ וצ סעכ ןייז טזָאלעג
 ךיז בָאה ךיא סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ךיא ןיב ,ןעמוקענרַאפ
 .רעיוט םעד טלגירענוצ ןוא ןריולראפ טשינ

 ןשטייד יד זא ,טַאהעג ארומ ןבָאה זיֹוה ןופ םינכש יד
 ןוא ,זיוה סָאד טזָאלראפ רעבירעד ןבָאה ייז .ןעמוקקירוצ ןלעוו
 רעטצנעפ-טנָארפ ןכרוד .עטנַאקַאב וצ ןקיטכענרעביא ןעגנַאגעג
 ייז ןוא ,זיוה'ס ןזָאלראפ ןדיי יד יו ןעזעג רעטָאפ ןיימ טָאה
 .טכערעג ןבעגעג
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 ןעמוקקירוצ ןלעוו -- טנָאזעג רע טָאה -- ןשטייד יד ---

 .ויוה'ס ןזָאלראפ ךיוא ןפרַאד רימ .ןסישסיוא ןעמעלַא ןוא

 -- רעטסעווש ןיימ וצ טנָאזעג רע טָאה --- דניק ןיימ ריד רַאפ

 טסייג וד .ןברק א ןלַאפ טסעו וד .ארומ רעייז ךיא בָאה

 ןֶא טינ טסוט סעטַאל עלעג .ןיירא ןגיוא יד ןיא לווייט םעד

 -ָארט ןופ ןײנּפָארא טשינ וטסעוו ,וטסגָאז ,שטייד ןייק רַאפ

 ןופ טנגעג א ןיא סעטַאל ןָא בוטש ןופ סױרַא טזיב יד ,רַאוט

 .ךיד ןעק ןייטש רעדעי ּוװ ,ןקַאילַאּפ ןוא ןשטייד ליפ יוזא

 ןגָאלשעצ וטסָאה טציא ןוא .לזמ סיורג טָאהעג טסָאה וד

 רימ ,,טיוה יד טרעטיצ ןעמעלַא ףיוא ןעוו ארומ ןָא שטייד ַא

 ! ןעמוקמוא ןענעק עלַא

 -- רעטסעווש ןיימ טנָאז -- סיױרַא עֶלַא ריא טייג ---

 ,טיוט ןייז טעוו סע ביוא .ָאד ביילב ךיא .ןייג טשינ ?עוו ךיא

 טשינ ןשטייד יד ראפ לעוו ךיא .טיוט ַא רַאפ טיוט א ןייז טעוו

 ןיק טשינ ןוא שטנעמ א זיא דיי ַא .ינק יד ףיוא ןייטש

 ?ישעטַאט סע וטסייטשרַאפ .םערָאװ

 -סיוא טשינ ךיז ,זיוה ןיא ןפָאלש ןבילבעג ןענעז עלַא רימ

 ...טגיילענוצ זיולב ,ןָאטעג

 .ןעמוקעגנקירוצ טשינ ןענעז ןשטייד יד

 טשינ ךיז טעװ יז .ָאטענ רעשזדָאל ןופ קעוַא זיא אלעב

 ןעמענוצסיורא ,ןָאט סעּפע זומ יז .הסיפת ַא ןיא ןסילשנייא

 .ָאטעג ןופ החּפשמ ריא

 ןופ ןוא ,ןרָאװענ ןסָאלשענּפָא שיטעמרעה זיא ָאטענ יד

 ןיא ןבילבעגנ ןענעז ריס .ןרָאװעג טשינרָאנ זיא ןַאלּפ ריא

 רעד ןופ ווירב ןעמוקַאב נעלפ ךיא .עיצַאדיוװקיל רעד זיב ַאטעג

 טָאטש ןופ טרעדנַאװעג טָאה יז .סערדַא-קירוצ א ןָא רעטסעווש

 וװ ,טסּוװעג ךיא טָאה ?ּפמעטש-טסָאּפ םעד טיול ,טָאטש וצ

 ;ָאטעג :עבלעז סָאד ןעווענ זןיא םוטעמוא .,ךיז טניפעג יז

 .עיצַאדיװקיל ןוא דרָאמ ;ןעיירעסיש

 -עגטימ ."ןריּפַאּפ עשירַא, ףיוא טבעלענ טָאה ַאלעב

 יז סָאװ קינייוו ךָאנ .גנונעווַאב-דנורגרעטנוא רעד ןיא טעברַא

 הסיפת ןיא טצעזעגנייא יז ןעמ טָאה --- עשידיי א ןעוועג זיא

 טנָאקעג טשינ טָאה יז .ןָאיּפש ַא זיא יז זא ,טקידלושַאב ןוא

 ןעוו ,עיצַארעּפָא ןַא ךָאנ .,דנַאלשטייד ןיא ןטלַאהסיוא רעמ

 -נורּפשעג יז זיא ,ןריטסערַא ריא ןעמוקעג זיא ָאּפַאטשעג יד

 ,קָאטש ןטירד ןופ ןעג

 .ןרובלעמ ןיא טנייה טניוװ ןוא טבעלעגרעביא טָאה יז

 ּצ

 טנַאװ רעד ףיוא דליב א

 ,ָאטעג ןיא ןבעל סָאד יװ ,גָאט ןקידננער ןעיורג ַא ןיא

 .עשיװַאז ףיוא םייהא ןעמוקעגנָא טעברַא רעד ךָאנ ךיא ןיב

 לצנערק א טייטש 28 רעמונ םייב יװ ןעזרעד ךיא בָאה

 -סיורא ןטנַאיצילַאּפ עשידיי יד ךיוא ןעזרעד בָאה ךיא .ןשטנעמ

 -עגניירא ןיא לצנערק סָאד .ןפיולניירא ןוא רעיוט ןופ ןפיול

 .ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ ךיילג זיא סָאװ ,רעיוט ןיא ןרָאװעג טּפוטש

 ,בוטש רעזדנוא ןיא ןיירא ךיא ןיב טירט עקילייא טימ

 ןוא םעדיוב םעד ףיוא ףיורא ןיב ךיא ,29 רעמונ זיוה ןיא

 -יֵלֶאֹּפ א יװ ןעזרעד בָאה ךיא .רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגּפָארא

 רעטומ יד .עלעדיימס קירעי 8 א קידנּפעלש סיורא טייג טנַאיצ

 טּפוטש רע .טנַאיצילָאּפ ןטימ ךיז ןסירעג ןוא ןפָאלעגכָאנ זיא

 ,ןגָאװ א ןיא ןיירא עלעדיימ סָאד טפרַאו ןוא קעווא לַאטורב יז

 טּפוטשעגניירא קירוצ רע טָאה יורפ יד .ןבענרעד טייטש סָאװ

 טּפעלשעגנסיורא ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ןבָאה רעטעּפש .רעיוט ןיא

 -מאעג ךיז רעדיוו ןוא ןפָאלעגכָאנ זיא יורפ עבלעז יד .ןאמ א

 .טנַאיצילַאּפ ןטימ טרעּפ

 -יִלֲאֹּפ א טייג דלַאב .רעדורעג סיורג א ןרָאװעג זיא סע

 דניק ןיילק א טימ טמוק ןוא ןיירא זיוה ןיא קירוצ טנַאיצ

 ךיז ןנָאלש יורפ יד ןוא ןַאמ רעד .ןגָאװ ןפיוא סע טפרַאו ןוא

 טפלעה סע רעבָא רעדניק יד סיורא ןסייר ,ןטנַאיצילַאּפ יד טימ

 ןעיירשעג יד .רעדניק יד קעווא טריפ ייֵציִלֶאּפ יד .טשינרָאנ ייז

 ,סַאג יד ףיוא ןרעטיצ ןעמַאמ רעד ןופ

 -ענ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ 2 :אזא ןיא ןופרעד עטכישענ יד

 -סיורא לָאז יורפ יד טננַאלרַאפ ןוא ךוב-גנודלעמ סָאד ןעמונ

 -ַאב דניק ערעסערג סָאד טָאה עמַאמ יד .רעדניק יד ןבעג

 ןרעטלע םעד טָאה ייציִלָאּפ יד .טעב א ןיא טעבעגנייא ןטלַאה

 ןעמונעג ייז ןבָאה ,טשינ ןרענעלק םעד רעבָא ,ןענופעג דלַאב

 טגָאזעגסױא יז טָאה טלָאמעד ."קינדַאלקַאז , סלַא ןַאמ םעד

 ,ןקָאה ענרעזייא ייווצ ףיוא ,טנַאװ ןפיוא .זיא דניק סָאד ּוװ

 דליב ןרעטניה ןבָאה ןרעטלע יד .דליב סיורג ַא ןעגנַאהעג זיא

 ,ןסעזעג ףיורעד זיא דניק סָאד ןוא ,לטערב א טיובעגניירא

 ,ןקרעמַאב טנָאקעג טשינ סע טָאה ןעמ .טערונעגנייא

 סיורא טשינ ,ןסעגעג טשינ יז טָאה סורדראפ סיורג ןופ
 .ןברָאטשעג געט 8 ךָאנ ןוא טעב ןופ

 ןיא ייֵצילַאּפ עשידיי יד ןזא ,טסוװענ בָאה ךיא םגה

 ןטנַאיצילאּפ ייווצ יד ךיא ןעק ךָאד ,ןשטייד יד ןופ גייצקרעוו ַא

 ןוא רעטלפייווצראפ רעד ןופ יירשעג סָאד ןוא ,ןייז ?חומ טשינ

 .ןרעיוא יד ןיא טנייה ךָאנ רימ טגנילק ןעמַאמ רעטשימעצ

 ּצ

 רענַאל-טסולסעדלַאװ ןיא

 עלא ןיא ָאטעג רעשזדָאל סָאד טכַאמענכרודא בָאה ךיא

 םיוק טְלַא ןעוועג ןיב ךיא .עיצַאדיװקיל רעד זיב ןּפַאטע

 -עלק רדסכ ןענעז ןעגננולייטוצ יד .רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע

 ,טנווָא ןיא .טרעמעג ךיז ןבָאה םירבק לָאצ יד ןוא ,ןרָאװענ רענ

 טיוט רעד רָאנ טָאה ,ערעּפש ,ןרעיוט עטכַאמראפ יד ייב

 .ןגעװַאב וצ ךיז טייהיירפ יד טָאהעג

 -טַא קיטסייג ןעוועג ןענעז "סערדיסּפעלק , עקידעבעל יד

 ןּפַאכ סָאד ןוא .ןרָאװעג רענעלק רדסכ זיא ָאטעג יד .טריפָאר

 "יפעג ראפ ןעמוקַאב ןעמ טָאה ףָארטש-טיוט .רעטכייל ןשטנעמ

 טגעמעג ןעמ טָאה ןטכענ טשרע סָאװ ,םיחטש יד ףיוא ךיז ןענ

 -ליּפ הנוי .ץענערג א ןעוועג זיא סַאג עשיװַאז .ןעניווװ טרָאד

 .רעטנעצ רעד ןעוועג זיא ץַאלּפ סרעצ
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 ךיז ווָאביב 1944 טסוניא ןיא טָאה עקַאט טרָאד

 עשידיי יד יו ךיז טקוקעגוצ ןוא (סאג רעפעפ ףיוא) ןטלַאהַאב

 ןטרַאװ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעייר עגנַאל יד טלַאּפַאב ייצילָאּפ

 טריבורּפ טָאה ייצילָאּפ עשידיי יד .ץַאלּפ םעד ןענעפע ףיוא

 ףיוא ייז ןריפוצקעווא ןשטנעמ רענענעוו ףיוא ןּפוטשפיורא

 זיא סע .דנַאטשרעדיװ א טלעטשעג ןבָאה ןשטנעמ יד ."טעברא,

 ןזָאלּפָא ןעמעלא ןליופַאב טָאה ווָאביב .נעלשעג א ןכָארבעגסיױא

 .ןלעטשוצ ךיז ןיילא ןלָאז ייז ,ןדיי יד וצ טעדנעוװעג ךיז ןוא

 טעו עיצאדיווקיל יד יוזאיוו ןעז וצ ווורּפ א ןעוועג זיא סָאד

 .דנַאטשרעדיװ א ןלעטש ךָאנ ןלעװ ןדיי יד יצ .ןעזסיוא

 -קיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ןיא
 .ןדָאטעמ ערעדנַא טימ ןיוש רעבָא ,עיצַאדיװ

 ,ָאטעג ןופ םילשומ יירד יד ,סקופ ןוא שיפטָארב ,ווָאביב

 -רעגאל ףיוא טראסער-רעדיינש רעזדנוא ןיא ןעמוקעג ןענעז

 -עג טָאה ווָאביב .ןַאמ 3.000 טעברַאעג ןבָאה טרָאד .80 אקצינ

 "עגרעבירא טרעו טרָאסער רעד זא ,השרד ענייש א ןטלאה

 טנָארפ ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןבילוצ דנַאלשטייד ןיא רעפיט טריפ

 יד ןוא ןשיט-רעדיינש יד ןעמענטימ ךיוא ןעז ףראד ןעמ ןוא

 .ןטרָאסער יד ןיא רעסעב ןבעגעג ןעמ טָאה ןסע .סנזייא-סערּפ

 -ועגַאל -- טרָאסער ןופ רַאסימָאק םעד ןסייהעג טָאה ווָאביב

 עלעגעוו סָאד ןּפוטש גָאט ןלעה ןיא לָאז ,ןאמסָארג ,20 אקצינ

 -כָאנ ןוא ןעז ןלָאז עלא ,ָאטעג ןופ ןסַָאג יד ךרוד ןכַאז טימ

 קיליוויירפ ךיז ןבָאה ןָאזרעּפ 18 רָאנ רעבָא .ליּפשייב ןייז ןָאט

 ,טלעטשענגוצ

 ןשטייד יד ןופ געיעג סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד

 -עג רענעלק רדסכ זיא גניר רעד .ןעמאזוצ ייצילָאּפ רעד טימ

 -נַארט םוצ ןייג טזומעג ןבָאה רימ .רעננע קירטש יד ןוא ןרָאװ

 .ןַאב רעד וצ רענישירַאמ ףיוא קעווא ןענעז רימ .טרָאּפס

 ייברעד .עדער א ןטלַאהעג ןוא ןעמוקעג זיא יקסווָאקמור

 .ןדעי רעקוצ אליק 24 א ןוא טיורב א ןלייט ןסייהעג רע טָאה

 ןיא ךייא ךרוד ,רעדיינש ,ריא , ;ןביױוהעגנָא רע טָאה עדער ןייז

 ןופ רעצימע ."ָאטעג רעד ףיוא ?רונ רערעטיב א ןעמוקעג

 זא ,םיא וצ ןעירשעגסיוא ןוא ןטלַאהעגנסיוא טשינ טָאה םלוע

 טָאה גינעק רעד .רעטשרע רעד ןעמוקמוא טפרַאדעג טָאה רע

 -פיוא ןסייהעג ןוא "ייצילָאּפ ןיימ ,ייצילָאּפ , ;טרעמכַאיעצ ךיז

 .ןטקודָארּפ יד ןלייט ןרעה

 טָאה ןעמ .גנע ךעלרעדיוש ןעוועג ןיא ןענַאנַאװ יד ןיא

 ןופ טנעוו יד ףיוא .ןיירא רָאנ ןענעז'ס לפיוו ,טּפָאטשעגנָא ייז

 .עטריפעגסיורא רעירפ יד ןופ ןעמענ ןעזעג ןעמ טָאה ןָאנַאװ

 טיורב סָאד ןעמ טָאה געט ייווצ עצנַאג ןרָאפעג ןענעז רימ םנה

 וליפא ךיז ןוא דיי א ןסעזעג זיא ל?קניוו א ןיא .טרירעגנָא טשינ

 רע טָאה רעסַאװ ןבעג טלָאװעג םיא בָאה ךיא .טרירעג טשינ

 -ענרָאפ טָאה רעטומ ןיימ .קיטשרוד טשינ זיא רע זא ,טגָאזעג

 גנוטכַא לָאז ךיא טגָאזעג רימ וצ ןוא עכעלקערש סָאד טליפ
 .רָאי 17 טלא ןעוועג זיא יז .?רעטסעווש גנוי ןיימ ףיוא ןבעג

 .ןדעווש ןיא ןברָאטשענ רעטעּפש זיא יז

 בָאה ךיא .טעטַארקראפ ןעווענ ןענעז ךעלרעטצנעפ יד

 ןוא ןעיורפ ןשיווצ הציחמ א ןכַאמ וצ ,ץָאק א ןעגנַאהעגפיוא

 עכעלשטנעמ סָאד ןקידילרעד ןענעק לָאז ןעמ ,רענעמ

 .ךיורבעג

 יד .ןשטנעמ טימ ןגוצ טנגעגַאב רימ ןבָאה געװ ןפיוא

 :טנערפעג רָאנ ןבָאה ייז .טליפעגטימ טשינ זדנוא ןבָאה ןקַאלָאּפ

 ןעגנַאגעג זיא רערעזדנוא נוצ רעד ?זדנוא טריפ ןעמ ןיהּוװ

 רימ נו טסּוװעג טשינ רימ ןבָאה רעבירעד ,קירוצ ןוא ןיה

 ,ןרָאפ רימ ןיהַאּוװ ןוא ןענעז

 טשינ רימ ןבָאה טרָא ןא ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו

 ןשטנעמ א ןעזרעד ןבָאה רימ .ךיז ןעניפעג רימ ּוװ ,טסווועג

 רע .ןענעז רימ ּוװ טנערפעגנ םיא רימ ןבָאה "קאשאּפ, א ןיא

 :ענארפ רעזדנוא ףיוא .ץיוושיוא ןיא זא ,טגָאזעג זדנוא טָאה

 ךלימ ןופ טרָא ןַא, :טרעפטנעענ רע טָאה ?ץיוושיוא זיא סָאװ

 רימ ןבָאה "?טרָאד ןעיורפ יד ןענעז רע ןוא , ."קינָאה ןוא

 םיענושמ , :טרעפטנעעג טושּפ רע טָאה םעד ףיוא .טנערפעג

 ."רעדנעל עלא ןופ

 ךיז ןבָאה -- ?סואר לענש !שזַאגַאב םעד ןזָאלרעביא,

 קיטנוז .טעברא ףיוא ןעייגנ עגניי יד , .ןעיירשענ עדליוו טרעהעג

 קעווא טיג ל?ענש .רעדניק ערעייא ןעז ריא טעװ ,גָאט-ור א זיא

 קידנלעוו ,"עדַאנַאק , יד טמעראילעג טָאה יוזא -- ?!רעדניק יד

 -עג , יד טסוװװעג טוג ןבָאה ייז .סעמַאמ יד ןעועטַארּפֶא שטָאכ

 .ץיוושיוא ןופ "ןצעז

 טָאה ןעמ זא ,טייקלענש אזא טימ ןעמוקענרָאפ זיא ץלא

 ערעטלע יד .ןרָאװעג ןסירעצ ןענעז תוחּפשמ יוװ טקרעמַאב טשינ

 יד .רעדנוזַאב קעוװא ןוא רעדניק יד ןעמונעג ןבָאה ןעיורפ

 -עצ .ןקילב עטצעל .דליב ךעלרעדיוש א ןעוועג זיא גנונעגעזעג

 טסּוװעג טשינ ,טריגַאער טשינ טָאה רענייק .ןשטנעמ עטלמוט

 .ןָאט וצ סָאװ

 -ענוצ .8 וצ ןעייר ןיא ןרימרָאפ טזומענ ךיז ןבָאה רימ

 ןיימ ,על'האלי רעטסעווש ןיימ ,רימ .ןשטייד יד וצ ױזַא ןעמוק

 -ָאס עמומ ןיימ ,שטיװָאקרַאמ ַאלעב עניזוק ,עבול ןירעגעווש

 .סטכער ןייג ןסייהעג ןעמ טָאה ,(עקירעמַא ןיא טנייה) שזַאל
 .סקניל -- החּפשמ ןיימ ןופ עקירעביא יד ןוא רעטומ ןיימ

 רעטומ ןיימ יו ןעזעג ןוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא בָאה ךיא

 .קילב רעטצעל רעד .ךָאנ זדנוא טקוק ןוא געוו ןטימ ןיא טייטש

 רעד רָאנ ,ןכייצ א ןבענ וצ טנעה יד ןביוהענפיוא בָאה ךיא

 .ןזָאלעגנ טשינ ךימ טָאה שטייד

 ןבלעז ןטימ ןקַארַאב ןעוועג ןענעז ייסָאש ןטייז עדייב ףיוא

 יד ,ףוס א ןָא ךיז ןעיצ ייז יו ןעזענסיוא טָאה סע .ןעזסיוא

 עקינייא ןעננָאהעג ןענעז ןטָארד ףיוא ,טליּפשעג טָאה קיזומ

 .ןרוגיפ ענעסקַאװ יו ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .ןשטנעמ עטיוט

 .ןקאראב יד ייב ןעייטש ,רענעמ יו ןרױשענּפָא ןעיורפ עגנוי

 ןסיימש ןשטייד יד ןוא ןעיורפ עטעקַאנ ןפיול ןקַארַאב ?ייט ייב

 לניצ ןטלַאה ןוא ןעינק ןעיורפ ערעדנא .,ןטורציּפש יד טימ ייז

 ןוא ןיה ךיז ןנעװַאב סָאװ ,טנעה ענעביוהענפיוא ערעייז ןיא

 .קירוצ

 -עננייא רימ ןענעז העש עקינייא םיוק ןופ ףיולראפ ןיא

 ךָאב ןיא קידנעיינ .עסַאמ רעזָאלמינּפ רעד ןיא ןרָאװענ ןצלָאמש

 -ַאוו ןייק לייוו ,זַאנ ראפ טָאהענ ארומ ביֹוהְנֶא ןיא רימ ןבָאה

 .ןּפָארט רָאּפ א םיוק ,ןצירּפש יד ןופ ןעננַאנעג טשינ זיא רעס

 רעזדנוא .קערש ןזיולב טימ ןעמוקעגּפָא רימ ןענעז קילג םוצ

 רָאװעג עטנַאקַאב ךרוד .ואנעקריב ןעוועג זיא גנומיטשאב



 יי וי עי אטא והיא טעטש איי יט אי 1521 שודָאל שידיי |

 -ערב יאדווא טנעמָאמ םעד ןיא .תמא ןשינַארט םעד ןרָאװעג
 ןיימ ןוא רעטומ ןיימ סנעמיוק עקידנרעכיור יד ןיא טרָאד ןענ
 .החּפשמ עצנַאג

 ןיא ןעיורפ 800 ןענעז רימ .29 ,רנ זיא קַארַאב רעזדנוא

 ידכ ,סיפ ענעמונענרעדנאנראפ טימ ןציז ןזומ רימ .קַארַאב ןייא

 טעלַאוט ןיא .ןעמעלַא רַאפ טרָא ןַא ןעניפענ ןענעק וצ

 ןלַאפַאב ןטעלַאוט יד ייב ךיוא .80-20 וצ זייװנּפורנ רימ ןעייג

 -ָאלב א ןָא טפיול גנילצולּפ .ךעלרעדרעמ ןגָאלש ןוא ןשטייד יד

 -ראפ ןענעז ןרעטלע עניימ , :טיירש ןוא ןעמעלא טגָאלש ,עווָאק

 יז ןיא לָאמ עכעלטע .ןענערב ךיוא ריא טגעמ .ןרָאװעג טנערב

 ןיירא זיא יז .עירָאטַאמערק ןיא יז ןריפ םייב ,ןפָאלטנַא ןיוש

 ןעוועג זיא יז .טקעמשרעד יז ןבָאה טניה רעבָא ,לַאנַאק ַא ןיא

 -ערק ןנעוו רָאנ טדער ןוא טנייוו ןוא טכַאל יז ,לַאמרָאנ טשינ

 טכַאמענ ,ןּפַאכ לָאמ ןטירד ןכָאנ יז ןבָאה ןשטייד יד .עירָאטַאמ

 ."עווָאקָאלב , א ראפ

 ןביילב טשינ ןעק ןעמ רעבָא .תורצ עניימ ןיא ץיז ךיא

 -צולּפ .םורא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעלא םעד וצ קיטליגכיילג

 עלעגניי א וצ טדער רע .יצַאנ א ןופ יירשענ א ךיא רעהרעד גניל

 .םיא טימ ןייג לָאז רע טרעדָאפ ןוא םיא טעלנ ,רָאי 19 ןופ

 -ורּפ געוו ןטימ ןיא רעבָא ,ךָאנ םיא טיינ ,טלכיימש ?גניי סָאד

 ןבעל סָאד טקידנעראפ ּפָאק ןיא ?יוק א ,ןפיולטנַא רע טריב

 יד ןוא דניק סָאד טלנומשעגניירא טָאה רעטומ יד .דניק ןופ

 טָאה טכַאנייב .ןשטייד יד ןדלָאמעג סָאד טָאה "עווָאקָאלב ,

 -שיכעשט א ,"עווָאקָאלב , יד .ןעירשעג ךעלשטנעממוא עמַאמ יד

 -נעיירש ,טערב א טימ עמַאמ יד ןנָאלשענ טָאה ,יורפ עשיריי

 וצ ןיינ עלא טעוו ריא ,גרָאז ןייק טשינ טָאה , :ייברעד קיד

 "!ןעמיוק ןכרוד טָאג

 זדנוא טריטרַאס ןעמ .ץיוושיוא ןיא ןכָאו יירד ןיוש

 זדנוא טריפ ץיווָאנסָאס ןופ יורפ א .טעברא ףיוא ןרָאפוצקעוװא

 ,ןלייצ וצ םטיר םעד ןבעגעג טָאה יז .טמא-סטעברא ןופ קירוצ

 רימ זא ,טגָאז יז .סיצַאנ יד ןופ טייוו ןייז רעלענש סָאװ ליוװ יז

 ביוא זא ,זדנוא טעב יז .קעווא ןרָאפ רימ סָאװ ,עכעלקילג ןענעז

 ןוא ןענייּפ יד ןגעוו ןלייצרעד רימ ןלָאז ןבעל ןביילב ןלעוו רימ

 -ָאידאר רעמייהעג רעד ןגעוו ,דנַאטשפיוא ןגנעוו ךיוא יװ ,ןדייל

 ןיא ןרָאװעג טנערבראפ ןענעז ןשטייד זא ,םעד ןנעוו ,עיצַאטס

 טָאה יז .טּפוטשעגניירא ייז ןבָאה רעלטעצַאק יד ?ייוו ,ןוויוא

 םעד ןלייצ ןביוהעגנָא רעדיוו ןוא םעטָא ןייא ןיא טנָאזעג סָאד

 .םטיר

 רעטרעיומעג א ייב ןעייר ייווצ ןיא ןענַאטשעג ןענעז רימ

 סָאד .ןקַארַאב יד יו שרעדנַא ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,עדייבעג

 ןענעז ןטָארד עשירטקעלע יד וצ .עירָאטַאמערק ַא ןעוועג זיא

 ,עטנַאקַאב טכוזעג ןוא ןעיורפ רעשזדָאל ןעמוקעגוצ קיטכיזרָאפ

 .ןסיב ןטצעל ןטימ טלייטעג ךיז ךיוא יו

 -ַאמערק א ןיא סָאד זא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 -ראפ ןבָאה רימ .ןטעברא טרעהעגפיוא קנַאדעג רעד טָאה עירָאט

 קעווא ןוא רעטסעווש ןיימ טּפַאכעג ןבָאה ךיא .םעטָא םעד ןריול

 ןפָאלעג ןעמ זיא רעדיוו טייז רענעי ןופ .ייר רערעדנא ןא ןיא

 ןוא ןיזמוא םעד ןעזעגנייא רימ ןבָאה ךעלדנע .ייר רעזדנוא וצ

 רימ ןענעז טכַאנ עצנַאנ א .ץַאלּפ ןייז ףיוא ערעדעי ןבילבעג

 טשינ רייר ןייק זיא ןפולטנַא ןגעוו .ןגיוושעג ןוא ןענַאטשעג

 יו ןעוועג ןענעז רימ סָאװ ,ןעועג טוג שטָאכ זיא סע .ןעוועג
 .ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ןענעז ןרערט עלַא .זָאקרַאנ ַא רעטנוא
 עדעי .ןרעווילג רעמ ךָאנ טכַאמעג זדנוא טָאה טכַאנ עטלַאק יד
 טכַאנ רענעי ןופ ןדנוװ יד .טייקיבייא ןַא ןעוועג זיא טונימ
 .טלייהעגסיוא טשינ טנייה זיב רימ ייב ךיז ןבָאר

 ןעמ טסייוו ןיהּוװ .לייט א ּפֶא ןעמ טביולק ירפ רעד ןיא

 ןלייט םייב .ןסע סעּפע געוו ןפיוא טימ זדנוא טיג ןעמ .טשינ

 .רעזערג עמריא ןירעדרעמ יד גנילצולּפ ךיא עזרעד סעיצרָאּפ יד

 סָאד טקרעמַאב יז .טנעה יד ןופ סיורא רימ טלַאפ ןסע סָאד
 ןענַאד ןופ טסרָאפ וד סָאװ ,דָאש ַא, :ןייצ יד טימ טצירק ןוא

 ןעועג ןיוש ןיב ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא קילג ןיימ ."!קעװַא

 -כַאו רעד ,זדנוא ףיוא טרַאװ ןָאנַאװ רעד .עטלייצעגנ יד ןשיווצ

 ,סטכינ רעבָא .ןקָארשרעד ךיד טָאה אמריא , :טלכיימש ןַאמ

 ."טעברא וצ טמיטשאב טסיב יד

 "טסולרעדלַאװ, רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןעמוקעגנָא

 טרַאװ ןפאלקש רעשזדָאל יד ןופ רעפיוק רעד .רעווָאנַאה ייב

 ,ןסע וצ טוג ןוא טעברא עטכייל וצ זדנוא טנָאז רע .ּפֶא זדנוא

 .םורא רעדלעוו ענייש --- טרָא-רוק א יו סיוא טעז םורא רעד

 ררע ןבָארג ,ןעשטרָאק רימ ןפראד רעדלעוו ענייש עקיזָאד יד

 ךיוא ןעוט רימ ,ןענייסאב-םיווש ןעיוב רימ .ןטנעמאדנופ ףיוא

 יד תוחוכ עטצעל יד טימ ןּפעלש רימ ןוא טעברא-ייסָאש יד

 עתמא :טרָאװ ןייא טימ .טעברא-יווב רעד וצ ןלאירעטאמ

 ,טעברא-ןפַאלקש

 ןעוועג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,בורנצלַאז א ןעוועג זיא טרָאד

 ןעמ טָאה ערניוו א טימ .קירבאפ-עיצינומַא עטריקסַאמרַאפ א

 -עמ טעבראעג ןבָאה טרָאד .טונימ 27 א ןרָאפּפָארא טפרַאדעג

 סָאד .ןייב ןוא טיוה ,רעמינּפ עלענ טַאהעג ןבָאה עלא .רענ

 ."ףיט ןוא ךָאה , ןסייהעג טָאה ,ןעוועג זיא קירבאפ יד וו ,טרָא

 קירוצ ןוא רעטעמַאליק 9 ןעגנַאנעג !עמ ןיא טעברא רעד וצ

 .געוו ןבלעז םעד

 רע רָאנ ,טשינ טדער רעזואהעדער רעריפ-רעגַאל רעד

 ןסייה רימ .רעשטעמלָאד --- טוװציּפש ןייז ןָא טפור רע .טגָאלש

 ,טשינ ןעמ טברַאטש םיא ייב .ןיבטסימ רעדָא אקעבער םיא ייב

 .רענַאל-ןעזלעב ןופ ןשטנעמ ןכָאו ייווצ עדעי טשיוט רע לייוו

 ןוא יורפ א לוויטש יד טימ ןטערט זיא ןגינעגראפ טסעב ןייז

 ןגעלעג זיא שזדָאל ןופ ןאמכעלאק עינעג ,?ּפירק א רַאפ יז ןכַאמ

 -אב ןָא געט יירד עצנַאג רימ טימ עבוטש ןעקנארק רעד ןיא

 ףיוא ןזיועג ריא ןוא ןעמוקעג זיא רעדרעמ רעד .ןייזטסּווװו

 סיורא טייהרעקנַארק ןזִיא יז .ןעננעה יז טעװ רע םיוב ןכלעוו

 ,טעברא רעד וצ

 ןופ רעגניפ יירד טשטעווקעצ ךיא בָאה טעברַא רעד ייב

 ןיא טריפעגקירוצ ךימ טָאה ןירעעזפיוא יד .טנַאה רעטכער רעד

 .רעטצנעפ ןכרוד רעריפ-רעגַאל רעד ןעזרעד טָאה סָאד .רעגַאֿל

 .ןטרַאװּפָא ךימ טנַאה ןיא טורציּפש א טימ סיורא ןזיא רע

 "עג טָאה רע .ןעשעג זיא סע סָאװ ןדלָאמעג טָאה עכיצַאנ יד

 ןוא "!ןטעברא טכינ ןוא ןסערפ !שזַאטָאבַאס , :ןעיירש ןעמונ

 ךימ טָאה ךַאװ יד "!רעגניפ יד ןדיײנשּפָא , ;ןלױפַאב טָאה רע

 "קעווא ךימ ַאטיוא ןא ךָאנ ןעגנולקעג ןוא ןקידייטראפ ןעמונעג

 טָאה ןעמ לייוו ,ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז סָאטױא ןייק .ןריפוצ

 יצַאנ א .ןילרעב ןופ ננוקידייטראפ רעד וצ טריזיווקער עלא
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 -כרוד םייב טעברַאענ רעוש רעש רעקיצומש א טימ טָאה

 ,עניימ טנַאה יד ןטלַאהעג טָאה ?דיימ א .רעגניפ םעד ןרעש

 טשינ סּפיּפ ןייק רעבָא בָאה ךיא .ןרָאװעג טכעלש זיא ריא

 טכַארטעג רָאנ בָאה ךיא .טליפעג טשינרָאנ בָאה ךיא .ןבעגעג

 הלּפמ רעייז ןוא ןפמַאק רָאפ ןעמוק ןילרעב ייב זא ,םעד ןגעוו

 .ףוס רעייז ןבעלרעד וצ טבערטשעג רָאנ בָאה ךיא .טנעָאנ זיא

 ַאזַא בָאה ךיא יו גנַאל ןרָאי ןיוש .טקרַאטשעג ךימ טָאה סָאד

 .ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןִיא ןסנַאש ןַארַאפ .טַאהעג טשינ ?יפעג

 לעװו ךיא זא ,ארומ סיוא טרעטייוורעד ךיז ןבָאה עלא

 ןרָאװעג זיא טנַאה ןיימ .ןעוועג ?יטש ןיב ךיא רעבָא .ןעיירש

 טזייווַאב סַאּפ רעטיור א .ןלָאװשעג ןרעוו רענניפ יד ןוא ץרַאוװש

 ךיא בָאה טכַאנייב .גנוטפינראפ-טולב א ןופ ןמיס א ,ךיז

 טימ ןוא רענניפ ןופ ןלייט עטרעטילּפשעצ יד טּפעלשעגסיורא

 רעטיור רעד זיא געט יירד ,ייווצ ךָאנ .ןשאווענמורא ייז ןירוא

 .עסיורג א ןעוועג זיא דיירפ יד .ןדנווושראפ סַאּפ

 -ניא ןא ףיוא ןעמוקעג זיא "עבוטשנעקנארק , רעד ןיא

 טעברַאעג טָאה סָאװ ,רעטייל-עיצקעלעס רעד ,רעמארק עיצקעּפס

 ,םולשב ךרודא ץלַא זיא קילנ םוצ .ץיוושיוא ןיא ןעלעגנעמ טימ

 -ּמִא םעד ןוא ןענַאלּפָארע יד ןופ ןעמושז סָאד ןרעה רימ

 ןקערש רימ .החמש א זיא סע .ןעגנורידרַאבמָאב יד ןופ ךליה

 ןפערט לָאז סע יבא ,ןבעל רעזדנוא ראפ טשינ וליפא ,טשינ ךיז

 ףיוא ךיז ןריפ עקינייא .טלמוטעצ זיא ?עכַאװ , יד .סיצַאנ יד

 סָאד ךיז ןעמענּפָא טלָאװעג ןטלָאװ ייז יו ,רעלַאטורב ךָאנ
 ךיז ןווּורּפ ערעדנַא ,סעּפַאל ערעייז ןופ סיורא ךיז טשטילג סָאװ

 טשינ סייוו ךיא ןוא טרידרַאבמָאב זיא זיוה ןיימ , :ןקידייטראפ

 -גיזער טימ ןריטנַאטסנָאק ערעדנַא ."עילימאפ ןיימ זיא סע ּוװ

 -סיוא ןשינָאל א ןכַאמ ייז ןוא "עדנע וצ טמוק סע , :עיצַאנ

 ערעזדנוא ןריפ ריא טעוװו טציא , :סיצַאנ ראפ טסַאּפ סע יוװ ,ריפ

 ."ךייא ןריפ רימ יוװ יוזא ןעיורפ

 -סעדלַאװ , .רערעייט לָאמא סָאװ ןרָאװעג זיא ןבעל סָאד

 -עדער רעריפ-רעגאל רעזדנוא ןוא טרידיווקיל ןרָאװעג זיא טסול

 -ַאי ןטפ םעד .ןעזלעב-ןעגרעב ןופ טנַאדנעמָאק טרעוו רעזואה

 -ןעגרעב ןייס רעביא זדנוא ןעמ טריטרָאּפסנארט 1949 רַאונ

 ןיא סע ןוא טלופרעביא ןעוועג ןענעז ןקַארַאב עלַא .ןעזלעב

 עיינ ןעמָארטש טכאנ ןוא גָאט .ןזָאלוצניירא ּוװ ןעוועג טשינ

 ךיז טלַאה ןעמ .ןייב ןוא טיוה ןענעז עלא .רעלטעצַאק ןּפורג

 ןרעו טשינ ןוא טרָא ןא וצ ןּפעלשרעד וצ ךיז ידכ רעטנוא

 .געוו ןפיוא ןסָאשרעד

 רימ ןגירק ןטרַאװ געט יירד ךָאנ .עטָאלב ןיא ןגיל רימ

 ןָא ,קיצומש ןיא קַארַאב רעד .198 רעדָא 199 קַארַאב םעד

 -ורּפ טכאנייב .,ןייטש וצ זיולב ןַארַאפ זיא ץַאלּפ .סעשטירּפ

 ךיא .ןכַאפ ןיא ךיז טגייל ןעמ .ןגייל רעדָא ןצעז ךיז ןעמ טריב
 סלריימ א ףיוא ןעווענ זיא ּפָאק ןיימ .טגיילענרעדינא ךיז בָאה

 רעטרע יד ןשיוט רימ .ערעדנַא ןגעלעג ןענעז רימ ףיוא .סיפ

 ,זייונּפורג רעביא ךיז ןעיירד ןוא

 ,1948 לירּפא ןט18 םעד זיב ןטלַאהעגנָא יוזא טָאה סָאד

 ננואיירפַאב רעד זיב ,?ייוורעד .ןרָאװעג טיירפאב ןענעז רימ ןעוו

 ןסע טשינ ןופ זיולב טשינ ןטילעגנָא קרַאטש ךיז רימ ןבָאה

 יד ןעוו סרעדנוזַאב ,קיטייוו-ןניוא ןופ ןוא טייקניירמוא ןופ יו

 ןיא דמַאז רעסייה יו טירבעג סע טָאה טניישעג טָאה ןוז

 .ןגיוא יד

 קַארַאב ןיא ןייז סָאד ןטלאהענסיוא טשינ טָאה לייט א

 -עגנייא טרָאד ןענעז ייז .יינש ןפיוא ןסיורד ןיא סיורא ןוא

 רעבָא טּפעלשעג ייז ןבָאה ךימ ךיוא .קיבייא ףיוא ןפָאלש

 .ןופרעד ןדערוצּפָא לייט א ןעגנולעג זיא רימ

 יר .טייקכעלברעטש עסיורג וצ טננערב טייקניירמוא יד

 -טיור זיא רעּפרעק רעצנַאנ רעד .ןיילא ךיז ןגעוַאב ןעיורטש

 .ךַאז עכעלגעטיגָאט א ןענעז עירעטנעזיד ןוא סופיט .ןסיבעצ

 םעד רעמיורעג טשינ רעבָא ןכַאמ עטיוט ענעפרָאוװעגסיורא יד

 .ןטרָאּפכנארט עיינ ןָא ןעמוק רדסכ ?ייוו ,ץַאלּפ

 ערעייז סיצַאנ יד טשינ ןטלַאהַאב ןעזלעב - ןעגרעב ןיא

 תיב א ןעוועג זיא סע ,ןפָא רָאפ ָאד טמוק ץִלַא ,ןטיײקמַאזיורג

 ,טייהרעמ יד .ןעמאזוצ ןזיוה עטיוט ןוא עקידעבעל ּוװ ,םלוע

 ענעפָא ןיא ןניל ייז .עטיוט יד ןעוועג ןענעז ךיז טייטשראפ

 .ןעיילא יד ןיא .סעּפוק ןיא ,ןקַארַאב יד ייב רעבירג

 ןיא ןוא ןפָאלש ןָא ,ןסע ןָא טבעלעג רימ ןבָאה יוזאיוו

 .שינעטער א ןעוועג זיא סָאד --- ץומש

 יד ןעגנאנעגכרודא ןוא טעברא ףיוא סיורא ןענעז רימ

 ןופ רָאנ ,קַארַאב ןדעי ייב עטיוט רעקילדנעצ .ןקַארַאב-רענעמ

 ןָאטענּפָא .שעוו ןגָארטרעביא טפרַאדעג ןבָאה רימ .טכַאנ ןייא

 ,רימ ךיז טכוד לייוורעד .ןייגוצקירוצ רימ ןטרַאװ םעברַא יד

 זיא סע .ןפור םיא ןעמונעג בָאה ךיא .רעדורב ןיימ עז ךיא זא

 ןטלַאהעג םיוק ךיז טָאה רע .רענליוו א ,רענייא ןעמוקענוצ

 ןבָאה עלא .ןפע ?סיב א ןעמוקעגנָא ןיא דָארג .סיפ יד ףיוא

 ןייק טשינ ןבָאה טנעצָארּפ 98 רעבָא ,?סעק םוצ טּפוטשעג ךיז

 טנעה יד ןפָא ןטלַאה ייז .ןסע סָאד ןעמענ וצ לָאמוצ עקשוּפ

 וצ ןעמענ .ןגָאלש עטסטלע-קָאלב יד .ןסע ןבעג ייז לָאז ןעמ

 ןעמ ןעק טציא .ןטָארד יד רעביא רעּבירא ןריפ ןוא לסעק םעד

 יד ןא ,רימ טגָאז רענליוו רעד .ןסע םוצ ןקוקרעבירא ןזיולב

 -עגנָא ןבָאה רימ .געט 10 ךרע ןא ןיוש יוזא טלַאה ליּפש עקיזָאד

 ."!טנעֶָאנ ןיא הלּפמ רעייא ,ןגָאלש טשינ, :ןעיירש וצ ןביוה

 ,טקריוועג טָאה סָאד

 ןטעברא ןייג וצ ןרָאװעג טמיטשאב זיא קָאלב רעזדנוא

 ןוא לָאװ עטלא ןופ ךעלכעליונק ןכַאמ רימ .יירעבעוו א ןיא

 -מייהא ,.טעברַא עכעלצונמוא ָאד ןעוט רענעמ יד ךיוא ,.סעטַאמש

 רעד ןָא טנָאי דרע רעיורג רעד רעביא טעברא רעד ןופ קידנעייג

 יד סָאװראפ ,רימ ןעייטשראפ טציא .ׁשֵַא טכידעג רעייז טניוו

 ןַאמכאו םעד ךיוא .ׁשַא סָאד ןייא ןעמעטָא רימ .יורג זיא דרע
 ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע .ןטימעגסיוא טשינ סָאד טָאה

 .ןדיי יד ןטלעש

 רעקיוה רעד סָאװ ,ןרָאװעג רָאלק ךיוא זדנוא זיא טציא

 -ַאב לָאמעלַא זיא ןנָאװ רעד .דרעפ ןטַימ ןגָאװ ןייז ףיוא טריפ

 עלהאל רעטסעוװש ןיימ טימ ךיא .עקעדנַאלּפ א טימ טקעד
 .סיפ ןגָאװ םעד רעטנוא ןופ ןקעטשסיורא לָאמא ןעזענ ןבָאה

 ,ןםיולטנא ךָאנרעיוזא טלָאװעג טָאה רענייא

 םיורענ זיא סע זא ,סיורג יוזא זיא טייקכעלברעטש יד

 רימ זדנוא ןענערָאװ ךעלדיימ עשידיי יד .קַארַאב ןיא ןרָאװעג

 ןופ טמסראפ זיא ץלא לייוו ,ןעקנירט ןוא ןסע טשינרָאנ ןלָאז

 םעד ןיוש טלייצ ןעמ .ןלַאפעג ןיא ןילּפיצסיד יד .קנערק יד

 קַארַאב ןטייווצ ןופ .טנעָאנ זַיֹא העש יד .קַארַאב ןיא ?ליּפַא,
 .ןָאפ עסייוו א ןעגנָאהעגסױרַא ןיוש ןעמ טָאה
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 רעבָא זיא העש רעטמולחעגסיוא רעד ןופ גנוטרַאוװרעד ןיא

 טייקכעלברעטש יד  רעשינגַארט רעייז א ץלא דנַאטשוצ רעד

 טסייה ךיז ןנייל ?ייו ,טכַאנייב ןציז ריס .רעיוהענמוא זיא

 טציז רימ רעביאנגעק .טברַאטש עבול ןירעגעווש ןיימ .ןברַאטש

 סע רעוו טסייו רע, :טנָאז יז .טרָאסער-רעדיינש ןופ אלאמ

 -סיוא ןטעב עקידנברַאטש יד ?"ןגיוא יד ןענעפע ןגרָאמ טעוו

 .ןסערדא ןוא ןעמענ ןָא ןביג ייז ,החּפשמ רעייז ןכוז

 -ילַאו ערעייז טימ סנירעעזפיוא יד ןפיולטנַא ירפרעדניא

 -מָאב ןרעוו ןענַאב יד ?ייוו ,קירוצ דלַאב רעבָא ןעמוק ייז .סעז

 -טסַאל ןעמוקעגנָא ןענעז 1948 ל?לירּפַא ןט18 םעד .טרידרַאב

 עקידנכַאל טאהעג ןבָאה ייז .רעטילימ שילננע טימ סָאטיוא

 טימ ןוא קַארַאב ןופ ןכָארקעגסיורא םיוק ןענעז רימ .,ןניוא

 !ארוה !ארוה ;טלכרָאכעג ןעמיטש עכאווש

 םוצ טּפעלשענוצ ךיז ןוא קַארַאב ןיא ןבילבעג ןיב ךיא
 ךיז ןזָאלעגּפָארא ןוא ךַאװש טליפרעד ךיז בָאה ךיא .רעטצנעפ
 זיא סע .ןענייוו טשינ ,ןכַאל טנעסעג טשינ בָאה ךיא .?ליד ןפיוא

 ,ןרָאװעג רעטכייל רעבָא רימ

 לייוו ,רעירפ געט 8 טימ ןעמוקעג ןענעז רעדנעלגנע יד

 זַא ,טנרָאװעג ייז טָאה ,טנגעגַאב ןבנָאה ייז ןעמעוו ,שטייד א

 ייז טָאה רע .ןרעו וצ ןסירענפיוא טיירג זיא ןעזלעב-ןעגרעב

 ןיירא רעדנעלננע יד ןענעז רעבירעד .עטַאד עיונעג יד ןבעגעג

 ,טורשרַאמ ןשירעטילימ ןופ ןַאלּפ ןיא ןעוועג זיא סע יו רעירפ

 עינרענע עצנַאנ יד ,זָאלפליה ןוא זָאלטכַאמ ןעוועג ןיב ךיא

 רימ ראפ טַאהענ ךָאנ בָאה ךיא .טּפעשענסיױא ךיז טָאה

 .ןבעל ןלַאמרָאנ ןיא ןרעדילנוצנייא ךיז געוו ןרעווש א
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 (ןרַאהנײא קחצי
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 םאו בא דובכ ּבילוצ

 ןעטעג זיא ןרָאהגײא קחצי

 יָאל טפ רעדנירג יד ןופ רענײא

 ,ןרובלעמ ןיא רעטנעצ רעשזד

 ןײז זיִב רעציזרָאּפ רעד ןוא

 .(12.9.ןפדו) טױט

 זיא םישוח ענײז עלַא טימ

 עג ןיא ןָאטעגנײרא ןעװעג רע

 ףױא טעברַא רעכעלטּפַאשלעז
 יספליה יװ ,ןטיבעג ענעדישרַאּפ

 -- רעטנעצ רעשזדָאל ,דנָאּפ
 ראפ -- רעבָא טפיהרעביא
 ןײז ראפ ץרוק .לארשי תנידמ
 יסיוא ןרָאהגײא קחצי זיא ,טױט
 דוסיה"רק ןופ ןרָאװעג טלייטעג
 .רָאי ןרַאּפ ןקסע רעד יװ

 ןגָארטעגוצ ןרָאהגײא .י טָאה ,ךוב םעד ןופ ןענײשרעד םוצ
 טײקמַאזסטעברַא ןופ רעטסומ ַא ןעװעג זיא רע .קלח ןסיורג ַא
 .רעוט רעכעלטּפַאשלעזעג ַא יװ טייקנבעגעגרעביא ןוא

 .רָאי 72 ןעװעג טלַא זיא רענעברָאטשרַאּפ רעד

 רעבמעטּפעס ןופ געט עטשרע יד ןיא
 ןבָאה ןדיי ךס א ןעוװו ,9

 ךיא ןיב ,עשראוו ןייק סופוצ ןזָאלעג ךיז ןוא שזדָאל ןזָאלראפ

 ןעזעגסיורָאפ בָאה ךיא סָאװ ראפרעד טשינ .,ןפָאלעג טשינ

 טושּפ רָאנ ,שטייד םעד ןגָאירעביא ןלעװ ןופ טייקיזָאלניז יד

 .החּפשמ ןוא ןרעטלע ןזָאלרעביא טלָאװעג טשינ בָאה ךיא

 .ןןעמאזוצ ןייז טלָאװעג בָאה ךיא

 ןפַאשעג ךיז טָאה ןשטייד יד ןופ שרַאמניירא ןכָאנ

 ןוא ,ןייז טעו סע סָאװ טסווועג טשינ טָאה ןעמ .המוהמ א

 בילוצ ןעמ טָאה שזדָאל ךייש סָאװ ,רעסעב ןייז טעוו סע ּוװ

 בָאה ךיא .טליפעג טונ טשינ ךיז דלַאב ןשטייד לָאצ רעסיורג רעד

 רעדורב ןקנַארק םעד ןוא ןרעטלע יד טקישענקעװַא רעבירעד

 -רָאּפסנַארט ןעמעלא ייז ןוא ָאטיוא ןא ןעגנודעג ,עשראוו ןייק

 ,וָאכָאטסנעשט ןייק קעווא ןענעז רעניווש ןוא יורפ יד .טריט

 ץוח םַאזניימעג ,רעדירב עלא .ה .ד ,טאהעג ןבָאה רימ לייוו

 ךיוא -- ,ןָאיאר סרעיינ ןיא שזדָאל ןיא קירבאפ-ליטסקעט א

 .וָאכָאטסנעשט ייב יַארָאּפ ןיא רישעג יולב ןופ קירבאפ א

 ןיא ךָאו רעד ןיא גָאט ןייא ןייז המחלמ רעד ראפ געלפ ךיא

 .קירבאפ רעד ןופ םינינע יד ןקידיילרעד וצ יַארָאּפ

 ןשטייד יד .ןיילא רענייא ןבילבעג ךיא ןיב שזדָאל ןיא

 רעד לייוו ,"רעדנעהיורט , ןייק טצעזעגניירא טשינ רימ וצ ןבָאה

 רעד ןוא ןיקסנַאנזַאּפ וצ ןעוועג זיא רעניימ בוח רעטסערג

 טגנַאלרַאפ טשינ ןוא טיורטעג טָאה רָאטקעריד רעקיטרָאד

 ייוצ ןיא ןעננַאנעג ןיא קירבאפ יד ."רעדנעהיורט , ןייק

 -ענּפָארַא ןיא גָאט םעד ןיא .1940 לירּפַא ןט4 ןזיב ןטכיש

 טביולרעד רימ ןוא רעדנעהיורט-טּפיוה רעד ןלוּפ ןופ ןעמוק

 .ןייג ןוא ןטלַאּפ םעד ןעמענ וצ רָאנ

 .ןײרַא ָאטענ ןיא ןעגנַאנעג טשינ ןיב ךיא

 עקָארק ןופ הנוק ןשיליוּפ ַא סניימ טכוזעגסיוא בָאה ךיא

 -ענ ןוא ןעמונעגפיורַא ָאטױאטסַאל ןייז ףיוא ךימ טָאה רע ןוא

 טשינ ץלַא טָאה ןעמ .עקָארק זיב ןצענערג ייווצ שזַא טלנומש

 -םיוא רעכעלנערטרעד ןייז טעוװ סע ּווװ ךיז ןריטנעירָא טנעקעג

 .עיצַאּפוקֶא עשטייד יד ןטלַאהוצ

 סיורא זיא סע זיב ,םישדח 4 ןעוועג ךיא ןיב עקָארק ןיא

 ,טָאטש יד ןזָאלראפ ןזומ עטזיירענוצ עלא זא ,גנונעדרָאראפ א

 .םישדח 3 ןעוועג ךיא ןיב טרָאד .עשראוו ןייק קעווא ךיא ןיב

 -- ןבעל טשינ ןעמ ןעק עשראוו ןיא זא ,ןעזענ בָאה ךיא

 -ונעג ןוא סובָאטיױוא ןַא ןעגנודעג ךיא בָאה -- ןברַאטש רָאנ

 .ןָאכָאטסנעשט ןייק ןיירַא החּפשמ עצנַאג יד ןעמ

 עטריזינאנרַא ןא ןעװעג ןיוש ןיא ווָאכָאטסנעשט ןיא

 ןבָאה ןרעטלע עניימ ךיוא .רעמיצ א ןעמוקַאב בָאה ךיא .ָאטעג

 -לייט טָאה ָאטעג ןיא "טָארנעדוי , רעד .ןעמוקַאב רעמיצ אזא

 יד ראפ טנרָאזעג ןטייקכעלגעמ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,זייוו

 -ָאל ,ןדיי טנזיוט 28 ןיילא טָאהעג טָאה ווָאכָאטסנעשט ,ןדיי

 .טנזיוט 40 ןעמאזוצ .טנזיוט 19 א ןעמוקעג ןענעז רעשזד

 -רעטנוא ןופ ןענַאטשַאב טשינ ָאד זיא ייצילַאּפ עשידיי יד

 ,ץנעגילעטניא ןופ טריברעוו ייז טָאה "טַארנעדוי , רעד .טלעוו

 ןיא רעטסלַאג טנַאדנעמָאק רעד ,טננוי עשיטַאבעלאב ןוא

 ,רָאטידעּפסקע רענעזעוװעג א ,דיי רעשיטַאבעלַאב א ןעוועג

 ײצילָאּפ רעד ןיא טנידענ ןבָאה סָאװו ,רעשזדָאל יד ןשיװצ

 -לוזער רעד .,סיקסנישטָארַאי 2 ,סגרעבנעטסעק ? ןעוועג ןענעז

 .םירסומ עשידיי ןייק ןעוועג טשינ טעמב ןענעז סע ןַא ,טָאט

 -באפ יד .ןעלדנַאה טרָאטענ טשינ ןעמ טָאה הרוחס טימ

 ןופ הרוחס ןימ א טריצודָארּפ טָאה ?ַאקנַאיװַאכָאטסנעשט , קיר

 רעד ןופ .ןעלדנַאה טנעמעג ַאי ןדיי ןבָאה םעד טימ .ריּפַאּפ

 טייהנָאמ ןכש ןיימ .ןנוצנָא טיינעג וליפא ןעמ טָאה "הרוחס ,

 ןוא תופתוש טכַאמעג רימ ןבָאה ,בלעוװעג א טַאהעג טָאה

 -ענ ןבָאה רימ .ןפיוקוצנייא סעברָאט-ןעמַאד טעברַאעגסיוא

 ןלָאמענ ןבָאה רעלָאמ-טנאה עשידיי ןוא ךעלטנעה ענייש טכַאמ

 סע ןוא ןעמונעגנָא ךיז טָאה עיצקודָארּפ יד .ייז ףיוא ןעמולב



 ופפ םאו בא דוככ בילוצ --- ןרָאהניײא קחצי

 רעטוג א .עקָארק ןופ םינוק עשיליוּפ ןעמוקעג וליפא ןענעז

 ,רערשכ א -- רקיע רעד ןוא רחסמ

 .1942 רוּפיכ םוי זיב יוזא רימ ייב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד

 ןדיי יד ןופ עיצַאדיװקיל-ןסַאמ יד ןָא ךיז טבייה עטַאד רעד ןופ

 8.000 טריפעגסיורא ןעמ טָאה גָאט ןדרעי .ווָאכָאטסנעשט ןיא

 -מוא עיצקַא רעד ןיא ןענעז ןדיי 83.000 ןופ ךרע ןא .ןשטנעמ

 ןשטייד יד ןבָאה עיצקַא רעד ןופ נָאט ןטשרע ןכָאנ .ןעמוקעג

 סיורא ןיב ךיא .ערעּפש רעד ןיא סייררעביא ןא טכַאמעג

 טקרעמַאב בָאה ךיא .סיוא טעז סע יוװ ןָאט קוק ַא סָאנ ןיא

 ןבָאה ייז .ןכַאז טימ עלעגעוו א ןּפוטש טיילעגנוי יירד יו

 ץלא ןריפ ןוא רעזייה יד סיוא ןעמיור ייז זא ,טרעלקרעד רימ

 ךיז בָאה ךיא ."עיגרולַאטעמ: קירבאפ-ןזייא רעד ןיא רעביא

 -ניירא ךיז ייז טיפס ןעמאזוצ ןוא יירד יד טימ טקינייאראפ

 .קירבאפ רעד ןיא ןעמוקאב

 ןופ ףליהטימ רעד ייב ןוא טלעג ךרוד ךיא בָאה טרָאד

 .החּפשמ ןוא יורפ ןיימ ןעמונעגרעבירא ייצילָאּפ ,דיי רעד

 טימ טַאהעג רימ ןבָאה עידענַארט עסיורג עטשרע יד

 רעייז ,רעטלע ןכיוה ןיא ןעוועג ןענעז ייז .ןרעטלע ערעזדנוא

 ןענעק לע ךיא זא ,רימ ןיא טביולנעג ןבָאה ייז ןוא זָאלפליה

 ,שזדָאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ןבעל םייב ןטלַאהפיוא ייז

 ןרעגנעלראפ ןליוו סָאװ עלא יד זא ,גנונעדרַאראפ א סיורא זיא

 -יולרעד-רָאפסיורא ןעמוקאב ןוא רעסעּפ עשידנעלסיוא ערעייז

 רעד ןיא ,182 ָאנעקסניליק ףיֹוא ןדלעמ ךיז ןזומ ןשינעב

 טרָאד .1999 רעבמעווָאנ ןט3 םעד ןעוועג זיא סָאד .ייצילַאּפ

 עבושח ערעדנא ןוא עדיורב ר"ד ,ןָאק רשא ןפָארטעג ךיא בָאה

 טייקיטליג יד ןרעגנעלרַאפ רַאפ קרַאמ 8 וצ טלָאצַאב ,טייל

 ,ןרָאפוצסיורא שינעביולרעד א ראפ קרַאמ 8 וצ ןוא סַאּפ ןופ

 קעווא (סיורפ ןיימ ןוא רעניימ) רעסעּפ עדייב טימ ךיא ןיב

 .עזיוו א ןכוז

 -נָאק רעשיכירנ א ןעוועג זיא 279 רעװָאקירטעיּפ ףיוא

 ןיב ךיא .עזיו א ןבעגענ קרַאמ 8.000 ראפ סטָאה סָאװ ,לוס

 לזמ טימ ןוא סעיפַארנָאטַאפ םיא וצ טכארבעג ,םיא וצ קעווא

 ךיא בָאה סַאּפ ןשידנעלסיא םעד .ןעמוקַאב סעזיוו יד

 נעלפ ךיא לייו ,טַאהענ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב

 .רנאלסיוא ןייק ןרָאפ ראי סעדעי

 ןייפ ןוא ךיא ,רימ ןבָאה ווָאכָאטסנעשט ןיא קידנעייז

 .סעזיוו יד ןופ ףליה רעד טימ ןרָאפוצקעװא ןסָאלשַאב ,יורפ

 טימ ןענעגעזעג ךיז קעװא ןוא טיירנ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ

 ןיימ .ןרעטלע עניימ וצ ףיורא רימ ןענעז טשרעוצ .ןרעטלע יד

 לעוװ ךיא זא ,טביולגעג טָאה יז .טרימזַאּפס דלַאב טָאה רעטומ

 ןיימ ןיא ןעזעג ןוא טייצ רערעווש רעד ןיא ץוש ןפַאשראפ ריא

 עבלעז יד .רקפה ףיוא סיוא ייז ?עטש ךיא זא ,ןרָאפקעװא

 ןיימ וצ ףיורא ןענעז רימ ןעוו טרזחעגרעביא ךיז טָאה ענעצס

 ןעוועג ןיא ָאטעג ןיא .ןענעגעזעג ךיז ,הנמלא יד ,רעניווש

 ןעווענַאש ןלעוװ ןשטייד יד זא ,גנוגייצרעביא ןא ןוא סעומש א

 -ניק .עקיאעפ-סטעברא יד ,רָאי 39 ןוא 16 ןשיװצ ןשטנעמ יד

 ןבָאה רימ .טיוט ףיוא טּפשמראפ ןענעז ערעטלע ןוא רעד

 ייז רעבָא ,ןרעטלע יד טלעג ךס א רעייז ןזָאלרעביא טלָאװעג

 .זדנוא טלָאװעג אקווד ןבָאה

 ןופ ןרינגיזער וצ ןסָאלשַאב עדייב רימ ןבָאה ,יוזא ןעזענ

 -כיוו סעּפע טייקכעלגעמ ירד ןעזעג טשינ ןבָאה רימ םנה ,ןרָאפ

 טרָאפ זיא םאו בא דוביכ רעבָא .ןרעטלע יד רַאפ ןָאט וצ סקיט

 .ןעגנונעכערסיוא עֶלא ןופ רעקרַאטש

 ןטלַאהַאב ןסָאלשַאב רימ ןבָאה עיצקַא רעסיורג רעד ךָאנ

 ןטסַאקטסימ א טקיניירעגסיוא טָאה רעדורב ןיימ .עמַאמ-עטַאט

 ןענעז סע ןכלעוו ןיא רעקנוב א טנדרָאעגנייא םעד רעטנוא ןוא

 .גנוניווו רעייז ןופ םיטאבעלאב יד ןוא ןרעטלע עניימ ןגעלעג

 -עּפש ,רעסאוו ןוא ןסע טגרָאזַאב ייז ךיוא טָאה רעדורב רעד

 טירטוצ ןייק טפָא יוזא טאהעג טשינ רעדורב רעד טָאה רעט

 ץוח .רעווש רָאג ןרָאװעג ןאד זיא רעקנוב ןיא ןבעל סָאד ןוא

 טמוק (ךיא) קחצי ביוא זא ,טעהנעטעג עמַאמ יד טָאה םעד

 סָאנ ןפיוא סיורא זיא יז .ןבעל טשינ יז ?יוװ ,ןכוזַאב טשינ יז

 ןייז ןיא רעסָאלש ,םרַאדנַאשז א ןוא םענייאניא ןטַאט ןטימ

 -אזוצ ןרָאװעג ןבָארנַאב ןענעז ייז .ןסָאשרעד ייז טָאה ,ןעמָאנ

 טָאה סָאד .סָאנ עיוואק רעד ףיוא ןדיי 1,400 ךָאנ טימ ןעמ

 .ןרבק רעד טלייצרעד רעטעּפש רימ

 רעסיורג רעטייוצ רעד רימ ראפ ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 ןבָאה ןדיי ענעבילבענרעביא יד ּוװ ,"עיגרולַאטעמ , ןופ .ּפַאלק

 -ָאטש יד ןיא רעטעברא טקישעצ ןעמ טָאה ,טלמַאזראפ ךיז

 ןיא טעברַאעג ןבָאה יורפ ןיימ טימס ךיא .רענטרעג עשיט

 ,רעטסיולק רערוגענסאי ןופ טייו טשינ ןטרָאג א

 טָאה רע רעבָא ,הריסמ יד טאהעג ביל טָאה שטייד רעד

 רוסמ א ןקידנעסיוא םייב טנעלפ רע .םירסומ יד טָאהעג טנייפ

 רעוװָאכָאטסנעשט ןיא .החּפשמ עצנאנ יד ןרידיווקיל ךיוא

 יוזא ,רוסמ א ,רענערבנעלאק דיי רעקיצנַאד א ןעוועג זיא ָאטעג

 -עגפיוא טָאה רע ןוא םיא ףיוא טנעקרעד ךיז ןבָאה עלא יוװ

 ,טרידיווקיל םיא ייז ןבָאה ןשטייד יד ךעלצונ ןייז וצ טרעה

 .טכוזעג יז ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה יורפ ןייז

 ,טעבראעג -- ןדיי 200 א -- ןבָאה רימ ּוװ ,ןטרָאנ ןיא

 ןעמרַאדנַאשז טימ ןהאר טנַאדנעמַאק-עציו רעד ןעמוקענ זיא

 רעדנוזאב רענעמ ךיז ןלעטשסיוא ןעמעלא זדנוא ןסייהעג ןוא

 רעד ןיא ןענַאטשעג זיא יורפ ןיימ .רעדנוזַאב ןעיורפ ןוא

 יז ןוא ריא ןיא טקוקעגנייא טוג ךיז טָאה ןהאר .ייר רעטירד

 -לע ןוא ןעמָאנ םעד טנערפעג יז טָאה רע .ןייגסיורא ןסייהעג

 ןיא ןעננַאלק יד בילוצ .רָאי 42 ןעוועג זיא יורפ ןיימ .רעט

 -נערבמוא ןשטייד יד ןלעוװ רָאי 260 רעביא ןשטנעמ זא ,ָאטעג

 ןסייהעג ריא טָאה רע ,רָאי 39 זיא יז זא ,טנָאזענ יז טָאה ,ןעג

 טָאה יז ל?ייו ,טאהעג ארומ טָאה רעדיוו יז ,סַאּפ םעד ןזייוו

 ךסב טרעיודענ טָאה סָאד .ןעמונעגוצ יז טָאה ןעמ ,טראנענּפָא

 -סולפנייא טריזיליבַאמ ךיילנ בָאה ךיא .ןדנוקעפ עכעלטע ?כה

 ןָאטפיוא טנעקעג טשינרָאג בָאה ךיא רעבָא ,ןשטנעמ עכייר

 בילוצ רענערבנעלאק יורפ סלא ןעמונעגנָא יז ןבָאה ןשטייד יד

 ןבָאה םיחצור יד .רענעי ןופ עיפַארגָאטַאפ א טימ טייקכעלנע

 .ןסָאשרעד ךיילג יז

 רָאּפ יד ןיא .רענרע ץלא ןרָאװעג זיא ָאטעג םעניילק ןיא

 ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןבעל סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ןסַאנ

 -- געװ ןייא רָאנ זיא ָאד ןופ זא ,רָאלק ןעוועג זיא סע .,ןדיי

 ןיא ןטעברא ןיירא ןוא ,טימַאב ךיז בָאה ךיא .טיוט םוצ

 ."גַאסַאה ,

 :יוזא ןעזענסיוא טָאה ָאטענ םעניילק ןיא עיצַאוטיס יד

 רע .טדרַאהנעגעד ןעוועג זיא טיוט ןוא ןבעל ןופ רַאה רעד

 ןוא ןענעפָאװטנַא שינָאלָאכיסּפ יוזאיוו ןענַאטשראפ םונ טָאה

 -עדרָאראפ א ןבענענסיורא טָאה רע :לשמל .,ןדיי יד ןרַאנּפָא

 -ער ךיז לָאז עניטסעלַאּפ ןַיא םיבורק טָאה סע רעװ זַא ,גנונ

 ןגעו ךַאמּפָא ןא ןרָאװענ ןסָאלשענ זיא סע ?ייוו ,ןרירטסיג

 ןענעז עכלעוו ,ןשטייר רעניטסעלַאּפ טיט ןדיי עניה ןופ שיוטסיוא
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 טייער

 קרַאטש רעייז ןסייהעג רע טָאה ייברעד .טרינרעטניא טרָאד

 -לעוװ ,יד רעטשרע רעד וצ ;סעירָאגעטַאק יירד ןלייטרעדנַאנרַאפ

 ערעטייוו --- רעטייווצ רעד וצ ,החּפשמ עטנעָאנ רעייז ןבָאה עכ

 עכלעוו ,עטנַאקַאב םתס וצ רעטירד רעד וצ טשרע ןוא החּפשמ

 יד ןלײטרעדנַאנרַאפ סָאד .ןשטנעמ ןעמונעגפיוא ןרעג ןטלָאװ

 .השעמ-אבב עצנַאג רעד ןיא ןביולנ טכַאמעג טָאה סעירָאגעטַאק

 "ראפ ךיז ןבָאה ץנענילעטניא יד ,טַארנעדוי רעד ,םינסחי יד

 -עד גנילצולּפ טָאה ןַאד .עירָאגעטַאק רעטשרע רעד ןיא ןבירש

 ךיז ןלָאז העש ןייא ןופ ףיולראפ ןיא זא ,ןלױפַאב טדרַאהנענ

 ןעמוקעג החמש טימ ןענעז עלא .קרַאמ ןפיוא ןעלמאז עלא יד

 עכעלטע ןוא טנדָאלעגפיוא ןעמעלא ייז טָאה ןעמ .שזאנאב טימ

 -תיב ןפיוא ןרָאװעג טריפענקעווא ןענעז סעילימאפ קיצפופ

 טכַארבעג ןעמ טָאה רעדיילק יד ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא םלוע

 ןענעז ענעמוקענמוא יד ןשיװצ .ָאטענ םעניילק ןיא קירוצ

 ר"ד םענייא טוג קנעדעג ךיא .תוחּפשמ רעשזדָאל 12 א ןעוועג

 .גָאלָאטַאמָאטס א ,ןעזָאר

 -סולפנייא יוזא ןעוועג זיא עדנַאנַאּפָארּפ-סַאה עשטייד יד

 ךיא .םעד ןיא טביולגעג ןיילא ןבָאה ןשטייד עסיוועג זא ,ךייר

 .ָאטעג ןיא דניירפ א טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .לַאפ אזא קנעדעג

 -קעווא ןוא טּפַאכעג זדנוא ןוא ָאטיוא ןא ןרָאפעגנָא טקנוּפ זיא

 טָאה שטייד רעד .טורש-ןליוק ןענָאנַאװ ןענעדָאלסיױא טריפעג

 -עברא זא ,טגָאזעג רימ ןבָאה ,ןענעז רימ סָאװ טגערפעג זדנוא

 ןדנוא ןוא םנעה עצרַאוװש ערעזדנוא טכַארטַאב טָאה רע ,רעט

 טָאה ָאטיוא ןבלעז ןטימ .ןסע ךָאנ זדנוא קידנבעגוצ ,טיירפאב

 ןליוו סָאװ, ,ןדיי ןּפַאכ ןעגנַאגעג ןוא טריפעגקירוצ זדנוא רע

 -רעלטיה רעד ןיא טביולנענ עקאט טָאה רע ."ןטעברא טשינ

 .ןדיי יד ןופ םזיטיזַארַאּפ םעד ןגעוו עדנַאנַאּפָארּפ

 ךיא ןיב ?גַאסַאה, ןיא ןבירשראפ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןענעז גָאט ןדעי .רָאי 17 ןופ רעטכָאט ןיימ טימ קעווא טרָאד

 ,קירוצ ןוא ?גַאסַאה, םוצ ָאטעג םעניילק ןופ ןעגנַאגעג רימ

 בָאה ,ןטרָאג ןיא טעברַאעג ןטרָאד ןיוש טָאה רעטכָאט ןיימ

 .ןעמאזוצ ריא טימ ןייז וצ טימַאב ךיז ךיא

 ײּפש-ןרַאגמַאק סרעצלעּפ וצ טרעהעג טָאה ןטרָאג רעד

 -עיצינומא ןא ןרָאװעג קירבאפ-ליטסקעט יד ןיא טציא .יירענ

 -רעב א ,טיל רָאטקעריד רעד טניווועג טָאה ץַאלַאּפ ןיא ,קירבאפ

 רע זא ,תובא תוכז עטוג ןבָאה טזומעג טָאה רע .שטייד רעניל

 -פעה רעייז ןעוועג זיא רע .טכַאמ עסיורג אזא טַאהעגנ טָאה

 ,םענייק טצודעג טשינ ,ךעל

 .ןטיל טימ טנַאקַאב רעטנעענ ןייז וצ ןעוועג זיא ?רוג ןיימ

 -ױּפ םעד ,ןקאבאר ןשיווצ רעצעזרעביא ןא ןרָאװעג ןיב ךיא

 רעטבילראפ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןטיל ןוא רענטרעג ןשיל

 טצעזעג ןעמולב טָאטשנָא ןעמ טָאה ןטרָאג ןיא ,ןטרָאג ןייז ןיא

 טיל טָאה (עירעשזנַארָא) "עינראלּפעשט , ןיא רעבָא ,גייצנירג

 -נָאק ןטנעֶאנ ןיא ןעמוקענ ךיא ןיב יוזא .טריטנעמירעּפסקע

 רעד ןופ ןפורעגקעווא ךימ טָאה ןעמ תעב ,ןטיל טימ טקַאט

 ,רעצעזרעביא רעד ןייז וצ טעברא

 ,רענטרעג רעשידיי א ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש ןכָאװ ייווצ

 ץַאשרעבליז רעטייל רעשידיי רעד .קיטישזּפ ןופ קַאנרעטסַאּפ

 -סַאּפ טַאהעג ןרעג טָאה טיל .ןטעברא רעהא טקישעג םיא טָאה

 לייו ,רעצעזרעביא רעד ןבילבעג ןיב ךיא רעבָא .ןקַאנרעט

 -נעעז קַאנרעטסַאּפ ,שטייד ןייק טנעקעג טשינ טָאה קאנרעטסַאּפ

 :הבוט א ןטעבעג ךימ טָאה ,ןטיל טימ טּפֶא דער ךיא זא ,קיד

 ןקירָאי 11 סקַאנרעטסַאּפ ןעגנערבוצרעהא ןביולרעד לָאז רע

 -קעלעס רעד תעב טָאה רעדורב רערעטלע רעד ןכלעוו ,?לרעדורב

 רעד ףיוא ךיז טימ ןגָארטענ ןוא ?קעז א ןיא טגיילעגניירא עיצ

 ןראפ ארומ יד .רערעװש ןעוועג זיא ןינע רעד .גנולדיזסיוא

 ןייז ןענעק ןצנעװקעסנָאק יד ןוא סיורג ןעוועג זיא שטייד

 .עטכעלש

 יד ןטיל ןטעבעג ןא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ןטייוצ ןכָאנ רַאגיצ ןייא טרעכיורעג זעוורענ טָאה רע .הבוט

 -נערב םיא ןסייהעג ךיז טימ תעדה בושי ןרעגנעל א ךָאנ ןוא

 יירד .ךעלקילג ןעוועג זיא קַאנרעטסַאּפ רעקירָאי 21 רעד .ןעג

 -יילק םוצ סעציילּפ יד ףיוא ןגָארטעג יוזא םיא רע טָאה ןכָאװ

 .קירוצ ןוא ָאטעג םענ

 יוזא זא ,זדנוא ןעמ טעדלעמ ןיינמייהא ןראפ ,לָאמנייא

 -ער א ןכַאמ טלָאװעג ןבָאה ָאטעג םעניילק ןיא ןדיי יד יו

 טרָאד .ָאד ןביילב רימ ןוא טרידיווקיל ָאטעג יד טרעוו ,טלָאװ

 טעוװ ,רעזייה ייווצ יד ןיא ,סעבמָאב יד ןענופעגנ טָאה ןעמ וו

 .ןסישסיוא עלא ןעמ

 .ץרַאה ןכָארבעצ א טימ רימ וצ ןעמוקעג זיא קאנרעטסאּפ

 .ָאטעג ןיא ןבילבעג ןוא קנַארק ןעוועג דָארג זיא ?רעדורב ןייז

 בָאה סָאװ .,רעזייה ייווצ יד ןופ םענייא ןיא דָארג ןעניווװ ייז

 סנגרָאמוצ ןוא טלעטשעגנייא ךיז בָאה ךיא ?ןָאט טנעקעג ךיא

 ועוורענ רעדיו טָאה רע .השעמ עצנַאג יד ןטיל טלייצרעד

 ןיא .מ .נ 4 .ןבעגענ טשינ רעפטנע ןייק רימ ןוא טרעכיורעג

 ,רֶָאי 17 רעטנוא ךעלנניי 17 טימ ָאטיוא-טסַאל א ןעמוקעג

 ןלופַאב טיל טָאה רימ .קאנרעטסאּפ רעניילק רעד ייז ןשיווצ

 .עיצַאר עטלּפָאט א ייז ןבענ ןוא גנוניווו א ייז ראפ ןכַאמ וצ

 לייו ,ןעמונעגוצ ייז ןטדרַאהנעגעד ןופ ןליו ןגעק טָאה רע

 סולפנייא ןוא העד רעמ טָאהעג טָאה רעוו .ןבָאה ייז ףרַאד רע

 רָאנ יצ ?ץנערוקנָאק ?ןָאטעג טיל סָאד טָאה סָאװ בילוצ ןוא

 רָאװעג טשינ לָאמנייק סָאד ןלעוו רימ ?טייקכעלשטנעמ ?סיבא

 ןרנוושראפ ןסור יד ןופ שרַאמניירא ןתעב זיא טיל .,ןרעוו

 .רוּפש א ןָא

 ןיא רעטעברא יד וצ טונ ןנױצַאב ךיז טָאה טיל םנה

 -ַאה א ךָאנ ןעוועג) "גַאסַאה , רעזדנוא ןיא ןבעל סָאד רעבָא

 זיא ןבעל רעזדנוא .ךעליירפ יוזא ןעוועג טשינ (רעגַאל-נַאס

 רעזדנוא זיא םעד ץוח .טעברא ערעווש ןוא רעגננוה ןעוועג

 ןֶא זיא קאנרעטסאּפ רערעטלע רעד ,לשמל ,רקפה ןעוועג ןבעל

 זיא רע תעב "ץושקרעוו , א ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד סָאוװראפ א

 ,טעלַאוט ַא ןיא ןיירא

 םעד ברע .ןסור יד ךרוד ןרָאװענ רימ ןענעז טיירפַאב

 ןריאוקַאוװע זדנוא ןסָאלשַאב ןשטייד יד ןבָאה ןרעייז ןעמוקנָא

 .ןַאמ 1,000 וצ גָאט ןדעי טריפעגסיורא זדנוא ןגוצ טימ ןוא

 ןעו טנדָאלראפ ןעוועג ןיוש ןענעז טרעדנוה 800 עטצעל יד

 -רעביא יוזא ןוא טעשזדנָאלבראפ טָאה ןטסָאּפרָאפ רעשיסור א

 רימ ןוא ןפָאלטנַא רעירפ ןענעז ייז זא ,ןשטייד יד ןקָארשעג

 .ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז

 ןייטשראפ ןעק סָאד .געט ענעי סיוא ןעעז רַאמשָאק א יו

 .טבעלעגרעביא ןיילא סע טָאה סָאװ ,רעד רָאנ



 ןפ7 שזדָאל שידיי

 אקסוװעינשיװ עשזדנא

 .שזדָאל ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא
 טאהעגנ .1920 רָאי ןיא טַארייהעג

 ןיא .ןבעל קיאור ןוא ןדיישַאב א טריפעג ןוא ןאמ ןטוג א

 .ןוז א ןריובענ) 7

 ,גנוניוו-רעמוז ףיוא קידנעייז ,1999 רעבמעטעּפס ןיא

 ןעװעג ןיא שזדָאל ןיא .סעיינ עכעלקערש יד םרעהרעד

 בָאה ךיא .עשראוו ןייק ןפָאלעג ןענעז רענעמ יד .המוהמ א

 טעװ שטייד רעד זא ,קידנטלַאה ןופרעד טדערעגּפָא ןַאמ ןיימ

 ךיז ןבָאה ןפָאלעג ןענעז סָאװ יד .זדנוא ןופ ןפיול רעלענש

 .ןרָאװעג טענרהעג ןענעז לייט א ,ןטילעגנָא ?יפ

 יד יו טקוקענוצ ךיז ךיא בָאה ץרַאה טקירדעג א טימ

 ןלעפסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה דלַאב .ןיירא ןרישרַאמ ןשטייד

 ןריי ןוא ןעייר ןיא ןענַאטשענ ןעמ זיא ץלא ךָאנ .ןטקודָארּפ

 ףיוא ןּפַאכ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןַאד .ןבירטעגסיורא ןעמ טָאה

 ,טכעלש ןבָאה ןלעוו רענעמ יד זא ,טנָאזענ טָאה ןעמ .טעברא

 -אב ןבָאה רענעמ ?יפ .ןּפעשט טשינ ןעמ טעוװ ןעיורפ יד רָאנ

 -נייו ?קאי רעדורב ןיימ ךיוא ,דנאלסור ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלש

 -טימ םיא טימ ןיא ןַאמ ןיימ .ןסָאלשַאב יוזא טָאה םולב

 רעדניק 2 טימ ןירעגעווש ןיימ ןוא ןוז ןיימ טימ ךיא .ןרָאפעג

 .ןביילב

 ןוא רעטסעװש ןיימ רימ וצ טמוק ךָאו עטייווצ יד

 ייז זא ,ןלייצרעד ןוא גרעבנעלע ?בייל ןוא הקבר רעגָאװש

 סָאד לייו ,ןייר-ןדיי ןרעו ןומ שזדָאל זא ,טרעהעג ןבכָאה

 ןרָאפ וצ ךיז ןבירשראפ רעבירעד ןבָאה ייז .ךייר םוצ טרעהעג

 ענימפ ןבירשראפ ךיוא ןבָאה ייז .עינרעבוג-לארענעג ןיא

 ןירעגעװש ןיימס ,ךימ ,םולבנייוו ?טינ ןוא קעינעה ,ןרעטלע

 טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןַאמרעביל ןרעטלע עריא ןוא סעדָאה

 ןיא סע רעבָא ,ןַאמ ןיימ ןופ ווירב א ףיוא קידנטרַאװ ןרָאפ

 .ןעוועגנ טשינ הרירב ןייק
 ןטימ ןזָאלעג ןוא טקַאּפרַאפ ךיז רימ ןבָאה רענייגיצ יו

 תורצ טימ ןעמוקעגנָא .ץיוועינרעקס ןייק געוו רענישזעשזב

 .ןַאמ ןיימ ןריטקַאטנָאק וצ יוזאיוו טכַארטעגנ ךיא בָאה ,ןיהא

 רעטסעוװש ןייז וצ ןביירש טעװ רע ןזא ,ךיא בָאה טסּוװעג

 קידנבעגנָא ןבירשעג ריא וצ ךיוא ךיא בָאה .עקירעמא ןייק

 ןופ ווירב א ןעמוקַאב ךיא בָאה םורא יוזא ,סערדא עיינ ןיימ

 ךלַאב ?ייוו ,סורג רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד .ןַאמ ןיימ

 ,טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה

 שזדָאל ןיא זא ,ןסעומש ןעמונעג ןעמ טָאה ?ייוורעד

 רימ ףיוא ןלַאּפעג זיא ?רוג רעד .טעברַא ןעמ ,רעסעב ןזיא

 בָאה ךיא .רָאפ טמוק סע סָאװ --- ןעז ןוא ךיז ןּפַאכוצרעבירא

 ןעמ ןוא טרוכיש ךַאװ יד לייוו ,טייצ-סעמטסירק ןבילקענסיוא

 ךיוא זיא ןדיי ."ךייר, ןופ ץינערג יד ןעלנומש ןענעק טעװ

 ןופ טנעָאנ .ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ ןעוועג טביולרעד טשינ

 ןופ ןעננורּפשעג ךיא יו ערעדנא ךָאנ טימ ךיא ןיב שזדָאל

 תונורכז עניימ

 זדנוא טָאה ךַאו יד .עיזיווער א ראפ קידנבָאה ארומ ,ןָאגַאװ

 ןיא ןטלַאהַאב ךיז ךיא בָאה ,שזדָאל ןייק ןיירא .ןסָאשעגכָאנ

 טשינ ןיא טכַאנייב .ןגָאט טעוו סע זיב טרַאװעג ןוא ףיוה א

 זייווכעלסיב ךיז ךיא בָאה גָאטראפ .ןייג וצ טביולרעד ןעוועג

 רעירפ טָאה רעטסעווש ןיימ ּוװ ,סַאג עננעימַאק וצ טרַאשענוצ

 ,.לסילש םעד טַאהעג בָאה ךיא ןוא טניווועג

 ןייק ןרָאפקירוצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ךיז טקוקעגמורא

 עּפורג א טימ ,ןוא ןכַאז עקינייא ןעמונעגטימ בָאה ךיא .שזדָאל

 בָאה ךיא .ענווָאלג זיב ןרָאפעג ןיא עּפורג יד ,קירוצ ןרָאפעג

 ןרָאפעג .ץיוועינרעקס ןייק ןעמוקנָא טפרַאדעג ןיילא ענייא

 ןיא קאלַאּפ א ןעוועג זיא ןַאמרופ רעד .רופ א טימ ךיא ןיב

 ןיא עיצַאוטיס ןיימ .רָאי 20 ןופ ןוז א טימ ןרָאי עלעטימ

 ןוא רעדלעוו ,טכַאנ עקיטסָארפ א .רעטניוו .ערעווש א ןעוועג

 טכעלש יו ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא ייז בָאה ךיא .רעדלעפ

 לעװ ןלָאצַאב .טשינ טלעג ןייק בָאה ךיא זא ןוא זיא רימ

 -עגנָא םולשב ןיב ךיא .טרָא ןפיוא ןייז ?עוו ךיא ןעוו ייז ךיא

 .ץיוועינרעיקס ןייק ןעמוק

 ,סקַאמ רניירפ רעזדנוא טָאה רעטעּפש ןכָאװ עקינייא ןיא

 ןענעז ןרָאפעג .שזדָאל ןייק ןעמוק ןלָאז רימ ןבירשעג זדנוא

 טלָאצַאב ןבָאה רימ .רעדנוזַאב החּפשמ ערעי .זייונּפורג רימ

 ןיא טצעזַאב קירוצ ךיז ןוא סרעלקומש יד עמוס עסיורג א

 -ראפ א ןעמוקעג זיא דלַאב .ץרעמ ףוס ןעוועג זיא סָאד .שזדָאל

 עננעימאק ןופ  .ָאטעג ןיא ןיירא ןזומ ריס זא ,גנונעדרָא

 .ָאגעקסוָאנַאמיל ףיוא ןניוצענרעביא ךיז רימ ןבָאה

 סָאװ ,טרָאסער א ןיא ןטעברא ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 ,טרעגנוהעג ןבָאה רימ .ןעלטנַאמ - עמונ טעברַאעגסיױוא טָאה

 ,ןברָאטשעג ןוא סעטָאכוס ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא דניק ןיימ

 עניימ ךיוא .גנולייטוצ ןיימ ןבענענקעווא םיא בָאה ךיא שטָאכ

 -ראפ ןיא ץלא סָאד .רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענעז ןרעטלע

 ןיימ וצ ןגיוצעגרעביא ךיז בָאה ךיא .רָאי בלַאה א ןופ ףיול

 ,רעטסעווש
 .טבילַאב רעייז ןעוועג ךיא ןיב רעטעברַאטימ עניימ ייב

 -םיוא יד .טעטימָאק-ןקנארק א ןיא טלייוועגסיוא ךימ ןבָאה ייז

 לסיב א עיצַאר סנרעדעי ןופ ןעלמאזנעמאזוצ ןעוועג זיא עבאג

 .ןקנַארק םעד ןבעג עטרָאּפשענּפָא סָאד ןוא

 טעברא רעד וצ ןעמוק טנעקעג טשינ טָאה רעצימע ביוא

 .ןריפקעװא םיא סָאד ןוא גָאטימ ןייז ןעמענּפָא ךיא געלפ

 טָאה רע ןוא ןקישקעווא םייב ןטלַאהעג ןצימע טָאה ןעמ ביוא

 ןעמענוצ החּפשמ רעצנַאג רעד ןעמ טגעלפ ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז

 לסעק םייב טלעטשעגקעווא ךיז ךיא בָאה ,ַאד .גנולייטוצ יד

 ךיא ןוא לפעל א ןסיגניירא טנעלפ רעדעי ןוא ּפָאט א טימ

 .ןגָארטענקעװא סע בָאה

 טשרעוצ .שיטַאמעטסיס ןעגנַאגעג ןענעז ןעגנולדיזסיוא יד

 ,ןשטנעמ ערעטלע יד ןַאד ,רעלעטיּפש יד ןופ עקנארק יד
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 יד ןיא ןפָאלעג ןענעז עלא .עקידנטעברא-טשינ יד םעדכָאנ

 ןופ רעדניק וליפא .עטרַאק-סטעברא ןא ןנירק וצ ןטרָאסער

 ,רעטלע סלא ןבעגעגפיוא ךיז ןבָאה 9

 ןבעגוצקעווא הריזנ יד ןעוועג זיא עטסכעלרעדיוש סָאד

 יד ןפלָאהעגוצ ןוא טרַאנעג טָאה יקסווָאקמור .רעדניק יד

 .ןעגנַאנעגטימ ןענעז סרעטומ ךס א .ןשטייד

 רימ זא ,טרַאנענּפָא זדנוא קיצנוק יוזא ןבָאה ןשטייד יד

 ּוװ ,טרָאסער ןיימ ןיא .טעשעג סע סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה

 -עצ א ןענופעג רימ ןבָאה טיינעגרעביא ןכאז עטלַא טָאה ןעמ

 ,טסגנַא ןייק טָאה ,השמ דניק ןופ ןרעטלע , :שטייד ןיא עלעט

 ווָאביב ."טוג ךיז טָאה ןוא טבעל דניק סָאד .קיאור טייז
 טּפעלקעגרעדנַאנרַאפ ךיוא רעטעּפש ןוא תושרד ןטלַאהעג טָאה

 -ירעד ןוא ךיז טרעטנענרעד אנוש רעד זא ,ןעגנוכַאמטנַאקַאב

 טגעמעג טָאה ןעמ .ןרעוו ןגָאורטעגרעביא ָאטעג סָאד זומ רעב

 .ןעיורפ יד ןביירשוצ וליפא ןוא אליק 20 ןעמענטימ

 -סעווש ןיימ ּוװ ,טרָאסער ןפיוא ייר יד ןעמוקעג זיא סע

 .רעדניק ןוא ןַאמ ןטימ ןעגנַאנעג זיא יז .טעברַאעג טָאה רעט

 טלָאװעג ןבָאה ךיא רעבָא ,ןעמענטימ ךימ טלָאװעג ןבָאה ייז

 . 3 רשפא ,ןּפעלשּפָא ץלַא
 -לצנייא ןא יװ ,ךעלטננייא .ןעמוקעג זיא ייר ןיימ ךיוא

 ןעמ רָאנ ,עקידרעירפ יד ןופ ןייז טפרַאדעג ךיא בָאה ,ןָאזרעּפ

 טָאה טציא ךיוא .ןפלָאהעג ןוא טַאהעג ביל רעייז ךימ טָאה

 טָאה סע רעבָא .ןעגנואימַאב ןכַאמ לָאז ךיא טדערענוצ ךימ ןעמ

 יד טעמכ ןופ ןעוװעג ןיוש ןענעז רימ ?ייוו ,ןפלָאהעג טשינ

 ,1944 טסוגױא ןיא ןרָאװעג טקישענסיורא ןיב ךיא .עטצעל

 .עיצַאדיוװקיל רעד ראפ ץיררוק ץנַאג

 ,געיעג א ןיא ןלאפעגניירא ןוא ןעמוקעגנָא .,ץיוושיוא

 זדנוא ןעמ טָאה ןעיירשעג טימ .ןליוו ןדעי ןעמונענּפָא טָאה סָאװ

 ןיא ,עיצקעלעס א וצ ןבירטענ ,קעּפ יד ןזָאלרעביא ןלופַאב

 ,קערש טבעלעגרעביא רימ ןבָאה דָאב ןיא .ןרױשעגּפָא ,דָאב

 ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה ןָאטוצנָא .זַאנ טייג סע זא ,קידנעניימ

 ןייק טריפענקעווא זדנוא טָאה ןעמ .שעוװ ןָא ,דיילק ןייא רָאנ

 .וַאנעקריב

 ןיא עשטירּפ עדעי .סעשטירּפ טָאהעגנ ןבָאה ןקָאלב יד

 ןגעלעג רימ ןענעז ןטנוא ןוא ןביוא .ןלייט 2 ןופ ןענַאטשַאב

 ענייא ןעו .פ עלא ראפ (עקעד) ןייא טימ ייר א ןיא 8 וצ

 .ןָאט טזומעג סָאד עלא ןבנָאה ןעיירדסיוא טלָאװעג ךיז טָאה

 זדנוא טקעוועגפיוא ,"ןלעּפַא; יד ןעוועגנ ןענעז עטסגרע סָאד

 טזומעג רימ ןבָאה עייר א ןיא 8 וצ טלעטשענסיוא ןוא גָאטראפ

 -עג טָאה ץיוושיוא ץנַאנ ןופ ןעגנילטפעה לָאצ יד זיב ןטרַאװ

 טפָארטשַאב רימ ןענעז טלעפענ טָאה רעצימע ביוא ,טמיטש

 .טשלחענ ןבָאה עכנַאמ .ןעינק טימ ןרָאװעג

 -נורא ;ל?טימ ןייא ןעוועג זיא עטשלחעג יד ןעװועטַאר וצ

 ּפָאק ןיא קירוצ לָאז טולב סָאד זא ,יוזא ּפָאק םעד ןנייברעט

 ןביוהעגנָא ךיז רימ ןבָאה טשלחעג טָאה רעצימע ןעוו .ןיירא

 ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זיב טקרעמַאבמוא רעטרע יד טימ ןשיוט

 ןביילב .ףליה יד ריא ןבעגעגנ ןוא רעטשלחעגנ רעד ןופ טרָא םוצ

 ,ןָאטענ יוזא רימ ןבָאה ןכָאװ 6 .טיוט :ןסייהעג טָאה טשלחעג

 .ןקרעמַאב טשינ סָאד לָאז ןירעעזפיוא יד

 ןיא בורל ,סעיצקעלעס ןעמוקענרָאפ ןענעז ןשיוװצ ןיא

 ךיא ןיב ךָאד .ןסיורד ןיא ןייז רעמ רעבירעד געלפ ךיא ,קָאלב

 ןשיוצ טלעטשעגנניירא ךימ טָאה ןעמ .ןלַאפענניירא ךיוא

 -קעלעס רעד ייב ןענעז רימ) ךיוב ןסיורג ןיימ בילוצ "ךורב,

 ןא ףיוא טריפעגקעווא ןזדנוא טָאה ןעמ .(טעקַאנ ןעוועג עיצ

 ,עטסטלע-קָאלב יד זדנוא טָאה טרָאד .טרָא רעדנא ןא וצ ָאטיוא

 טימ סָאװ טגערּפעננָא ךיז טָאה יז .טרעיודאב רעייז ,עשידיי א

 םעד בילוצ .5 וצ טונימ 8 ןעוועג זיא טייצ יד .ןָאט וצ זדנוא

 טשינ ךיז טניול עּפורג עניילק וצ א ,18 רָאנ ןענעז רימ סָאװ

 -עג ןכָאנ ,ענעדירפוצ א טָאה יז .ןקיטטעשַאב וצ זדנוא טימ

 ןייק טקישעג קירוצ ןוא ןסע וצ סעּפע ודנוא ןבענעג ךערּפש

 .ואנעקריב

 בָאה ךיא .עיצקעלעס א רעדיוו --- םורא ןכָאװ ייווצ ןיא

 .םולשב ךרודא ןוא ךיוב םעד ןניוצעגנייא ןוא טימַאב ךיז

 -ןטעדופ ןיא טקישענקעווא עקיאעפסטעברא יד ,זדנוא טָאה ןעמ

 .קירבאפ-עיצינומא ןא ןיא ,טאטשבלאה ןיא ,דנַאל

 ןבָאה ייז .רענַאל רעשיזיוצנַארפ א ןעוועג זיא ןבענרעד

 ,טנעווַאב יירפ ךיז ןבָאה ייז .טעברַאעגנ זדנוא טימ ןעמאזוצ

 ןפלעה וצ טייצ טאהעג ךָאנ ןוא ?ענש טעברַאעג בָאה ךיא

 .טעברא רעד ןיא ןסעגראפ טלָאװעג ךיז בָאה ךיא .ערעדנא

 טָאה רע ןוא ןלעפעג רעייז סָאד זיא דנאב ןופ רעטסיימ םעד

 ,רערעיוב א ,ןישַאמ יד לייוו ,טעברא יד ןשיוט טלָאװעג רימ

 סע .רענניפ יד טקַאהענּפָא סנירעטעברא עקינייא ןיוש טָאה

 ךיא זא ,ןנָאז וצ הצע ןייז טימ קירט רעד ןבעגעגנייא ךיז טָאה

 ,טוג טשינ עז

 -נָא ,טלייצרעד ?יטש רימ טָאה רעטסיימ רעבלעז רעד

 זא ,ןרזחרעביא טשינ םענייק ראפ סע רָאט ךיא ןזא ,קידננָאז

 טשינ דוס אזא רעבָא בָאה ךיא .טיירפַאב ןיוש זיא שזדָאל

 נָאמנָא םעד טימס ךיוא טלייצרעד ןוא ךיז ייב ןטלַאה טנעקעג

 טשרמולכ טדערעגנניירא שטייד רעד טָאה יוזא .ערעדנַא ---

 וצ סָאװ טָאהעג גָאט ןדעי בָאה ךיא ןוא ןישַאמ רעד ןיא

 .ןלייצרעד

 טכאנייב טשרע .טעבראעג ךָאנ רימ ןבָאה יאמ ןט8 םעד

 נָאטראפ .טכיזפיוא ןָא ןענעז ריס זא ,טקרעמאב רימ ןבָאה

 -ַאב זדנוא ןבָאה ייז .רעטילימ עשיסור סָאד ןעמוקעגנָא זיא

 ןעמוקעג זדנוא וצ ןענעז ןזיוצנארפ יד ךיוא .ןסע טימ טגרָאז

 ןבָאה רימ ןוא ןענָאידרָאקַא טננערבעגנטימ ןבָאה ייז .ןסע טימ

 ,טלייוועג ךיז דליוו

 ןענעז סע .טרַאשראפ ליפ טָאה ןסע םוצ ךיז ןּפַאכוצ סָאד

 טשרע ,דנאלדירפ ןופ ןעגנילטפעה ןעמוקעג ךיוא זדנוא וצ

 עלא .ןעיירפ וצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא סע זא ,רימ ןעעז טציא

 .ןעמוקעגמוא ןענעז עטסטנעָאנ

 ? ...רשפא .שזדָאל ןייק --- םייהא ךָאד ךיז ןלייא רימ

 וצ ןגָאז ,ןטלַאהראפ אקווד זדנוא ליו טכַאמ עקילייווטייצ יד

 ,םייהא רָאנ ,טשינ ןליוו רימ רעבָא .ןקילנ ענעדלָאג

 ךס א בָאה ךיא ןעמעוו ,עטרבח א טימ ןעמאזוצ רָאפ ךיא

 -ייק ןבָאה רימ .ןעמאזוצ ןטלַאה ךיז ןסילשַאב רימ ,ןפלָאהעג

 ,טשינ ךיוא רעניימ ןופ ,ןפָארטעג טשינ עילימאפ ריא ןופ םענ

 טזייו סָאו ,?דיס א רימ ןפערט סַאג עינדָאכסוו רעד ףיוא

 ךיז ןעיצ רימ .ןיזוק א סניימ ךיז טניפעג סע ּוװ ןָא רימ

 .םיא וצ רעביא

 ןיימ ןנעוו דנאלסור ןופ ענעמוקענ עלא רדסכ גערפ ךיא

 סנַאמ ןיימ זא ,טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא .רעדורב ןוא ןאמ

 ןיימ זא ,ןבעגענרעביא רימ טָאה רע .ןעמוקעג זיא רעדורב א

 ,לָאטיּפש א ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמ

 ךיא .שזדָאל ןיא ןָאט וצ סָאװ טשינ רעמ ןבָאה רימ

 .ןלױּפ ןופ ןרָאפוצקעװַא ךיז ביירשרַאפ



 1פ9 שזדָאל שידיי

 גרעבנעוָאר בקעי

 ...קעװַא ןעמַאלפ ןיא זיא הברוח יד ךיוא ןוא

 ףיש עקידנענערב א יװ זיא ןוז ל
 ,טנַאזירָאה ןטייוו ןפיוא ןעקנוזעג

 -עגנָא עקידרעייפ טימ יװ ,ןלַארטש עטצעל עריא טימ טָאה ןוא
 ,גָאט ןקידנעייגרַאֿפ ןיוש םעד ןעמונעגמורא ןעגנַאװצ עטילנ
 סייה ריא ןופ טשטילנעגסיורא םַאזגנַאל ךיז טָאה רעכלעוו
 ,ףירגנֶא ןטמַאלפעצ

 ךיז ןבָאה ןעגנַאהרָאפ עקיטכיזכרוד עלעקנוט יו ,סנטָאש
 ןופ רעיילש א ןיא קורב םעד טליהעגנייא ןוא ,טזָאלעגּפָארא
 ףיוא דש רעקירעגיינ ַא יו ךיילנ טָאה סָאװ ,טסָארפ םעניד
 עמוטש עכיוה ןופ רעטצנעפ יד טזָאלגראפ ןעלגילפ עסייוו
 טקוקעג רַאטש ,טייקדנילב טימ ןבָאה ןביוש סנעמעוו ,רעזייה

 ,סַאנ רענערָאװעג קידייל רעד וצ

 עמַאמ עטלפייוצרַאפ א יו ,טכַאנ יד טָאה דלַאב ןוא
 ןוא ,עליישטַאפ עסיורג ךעלדנעמוא עצרַאװש ריא טנפעעצ

 -יילענסיוא טעמכ ןיוש ,עקירעגנוה ,עדימ יד טעילוטעגנייא
 ,ָאטעג עטקיר

 ןשיווצ ,ןטרָאד .טשינ ךָאנ טפָאלש הברוח יד זיולב רָאנ

 רעבמעצעד רעטלַאק רעד עכלעוו ףיוא טנעוו ענעכָארבעצ יד

 -עג לָאטשירק ,עסייוו ןלָאמוצסיוא ןזיוװַאב ןיוש טָאה טניוו

 עטנפעעצ טיירב עיורג טימ םורא טפיול ,ןטעּפַאט עטלמילב

 ענערָאװעג ּפמעט ןופ ןייש א טימ ןצנַאלג עכלעוו ,ןגיוא

 יד ןשיוװצ ןופ .ריאמ עשטיא רענענושמ בלַאה רעד סרעסעמ

 סיוא ךיז ןעלטיור דרָאב רעסייו ןייז ןופ ןקעלפ עלעג

 ,ןפפל עטעדַאּפעצ טולב ןזיב ,עסַאנ ,עקנַארק רָאּפ א

 ןליפ ןענָאמ עזָאלניז ןוא ןעלמרומ ךעלרעהפיואמוא סנעמעוו

 -סילפ ןכעלננירדוצ ןוא ןכעלמייהמוא ןַא טימ הברוח יד ןָא

 ! ! ! רימ זיא ייוו יוא ,רימ זיא ייוו יוא ,רימ זיא ייוו יוא ;רעט

 ,ךימ רָאנ ,ךימ רָאנ ,םיעשר יד ךימ ייז ןבָאה טזָאלענרעביא

 ,םדא-ןב ןזָאלפליה א ,ןקז םענעכָארבעצ תורצ ןופ ,ןטלא ןא

 -ענסיוא יו ,טרעוו ליפ יוזא טציא ןיוש טָאה ןבעל סנעמעוו

 ןופ ןייטש ןטרַאה ןפיוא ךיז טרענלַאו סָאװ ערז עטליוה

 -סיוא ןיא םיוב ןעמַאזנייא ןא יװ ,ךימ טזָאלענרעביא .קורב

 ןבילוצ ,טניושעג רָאנ טָאה רעקעה רעד ןעמעוו ,דלַאװ ןטקַאהענ

 !ַא ...קַאה רענערָאװעג קיּפמוטש ןייז ןופ קזוח ןּפמעט

 עכלעוו דאפ ,ןעוו ראפ ןוא סָאװ ראפ רימ גָאז ,םלוע-לש-ונובר

 ,טרעפטנעעגרעביא עשר םענופ טנעה יד ןיא ךימ וטסָאה דניז

 ? ! סָאװראפ רימ גָאז

 ,רעּפרעק ןטרַאדעגסיוא רעגנוה ןופ ןיימ טָאה רע יװ עז ,ָא

 ,טלקיוװראפ ןטָארד עקידלכעטש טימ ןקיטשרעד וצ יװ

 -נַאלש ןקיכָאק ,בייל םענעסירעצ ןיימ ןופ ןדנוװו יד ףיוא ןוא

 ראפ ןיא טניוו רעקיטסָארפ רעד יו ,עז ןוא ,ןסָאגעג םסדןעג
 -נוא ןופ ,ןרָאװעג תילט ןיימ ךיוא זיא ןוא ,דנב קידעכָאװ א רימ
 ,תונעט עניימ ?גייפ עדימ יו ריד וצ ךיז ןגָארט םיא רעט
 טשינ ןיוש ןלעוו רעבָא ,ןעילפ ןוא ןעילפ ייז .תוליפת עניימ
 טלעו יד ןיא טנעװ עדנילב ןופ זיוה א יװ ...ןעילפרעד
 קיבייא ףיוא ךיז ןבָאה ןריט סנעמעוו ,זיוה א ,ןרָאװעגנ רימ
 ךיא בָאה ,םודס אזא ףיוא ,וטסעז !קיבייא ףיוא ,טקַאהרַאפ

 ,רָאנ טרַאװ רעבָא ! טשינ לָאמנייק ,טבירעג טשינ לָאמנייק ךיז

 יד ,םודס וליפא םלוע-לש-ונובר ךָאד וטסָאה !רָאנ טרַאװ

 רָאנ טלָאװ ,ןבעגענ געווסיוא ןא ךיוא דניז ןטסערג ןופ טסענ

 לָאצ עקיטשינ ירד ןעניפעגנ וצ ןזיוװַאב סיילפ ןייז ןיא םהרבא

 ןעצ רָאנ !רעטָאפ עטַאט ! םלוע-לשדונובר ,םיקידצ ןעצ ןופ

 וסטָאה םיקידצ ןעצ רָאנ ! ? ןעוועג גונעג ריד ןטלָאװ םיקידצ

 רעטלַא רעד ךיא ,דייר עניימ ?חומ ריס יז !ַָא ?טכוזעג

 ךָאד טסייו וד ,ןלייצרעד טשינרָאג ריד ףראד ריאמ עשטיא

 רעד ןיא ?ָאמא ָאד ןענעז סָאװ ,רעזייה יד ןיא טָא זא ,טוג

 רעמ טבעלעג ןבָאה ,ןענַאטשענ סָאג רעטמורקעגסיוא רעמירָא

 יורג רעד טָא ןופ ןסאנ עלא ןיא ןוא ,םיקידצ ןעצ לָאמ ןעצ יוװ

 ןוא ,ןעצ לָאמ טרעדנוה יו רעמ ,טָאטש רעטעווערָאהראפ

 ... ?טסייוו רעוו ? טסייוו רעוו ,ןעצ לָאמ טנזיוט יו רעמ רשפא

 ,רימ ראפ רעסעב ךס א רעטָאפ-עטַאט ךָאד וטסנעק ןובשח םעד

 -קילנמוא רעטושּפ א יװ וטסעז ,ךיא רָאנ ...רעסעב ךס א

 אזא רָאנ ןעק ,קידצ א יװ ןבעל זא ,ייטשראפ םדא-ןב רעכעל

 ןיימ ןיא ָאד ןוא ...ןברַאטש קידצ א יװ ןעק סָאװ רענייא

 טנזיױוט טרעדנוה ייווצ יו רעמ טבעלעג לָאמא ןבָאה טָאטש

 -- ןגָאז טסיירד ןעק'כ ,ָאי ,לייט רעטסערנ רעד ןוא ., , . ןדיי

 עקַאט ,םשה-שודק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא לייט רעטסערג רעד

 ,ןייז לָאז !ַא ,םיקידצ רָאנ ,םיקידצ ןברַאטש סע יװ יוזא רָאני
 טסייטשראפ וד זא ,ךָאד ףָאה ךיא רעבָא ,רעטסעל ךיא זא

 - בילוצ זיולב טשינ זיא הנעט ןיימ זא ,רימ ביולג ןוא ,הנעט ןיימ

 ךיוא עקַאט רָאנ ,סע טייג רימ ןנעוו זיולב טשינ --- ןיינ ,רימ

 ,דנלע יוװ עז ןוא וצ ךיז קוק ,אברדא .ריד ןנעוו ,ָאי ,ריד ןגעוו

 ןיש ָאד טשינ ;ןרָאװעג ָאד ןענעז עדייב רימ טמותיראפ יוװ

 ןקוק םינקז עדנילב יװ ,ןדיי ייב בוט-םוי ןייק ,דיירפ ןייק רעמ

 ,תבש םענעשַאלעגסיוא םוצ רעטצנעפ עשידיי יד טנייה ָאד

 ,רעטָאפ עטַאט רימ עשז גָאז זיא ,םייוג יד ךרוד טמעשרַאפ

 ןקיטכיל ןייד ָאד טנייה טעװ וטסניימ רע ! רימ עשז גָאז

 + ! ר ע װ ,ןענרעל הרות עקילייה ןייד ,ןענָאמרעד ןעמָאנ

 רשפא ןוא ?אה !טיוט ,רעדניק סבקעי עלא ןיוש ןניל טיוט זא

 טיירד סָאװ ער-םע ןשייוג ןזייב םעד ףיוא רָאנ וד טסנכער

 רָאנ ןבעל ץנַאג א ןבָאה עכלעוו ,ייז ףיוא ,םורא ָאד ךָאנ ףיז
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 ןקיטכיל ןייד ,רעטייש ןופ םַאלפ םוצ עביל רעשינלזנ סיוא

 ...4 אה ,ייז וד טסניימ רשפא ,ןעעזרעד טשינ לַארטש

 -יירפ הלּפמ רעסיורג ןיימ ןופ גָאט ןיא ךיז ייז ןבָאה !ָא

 ןעק סָאד זא ,רימ ביולג ןוא ,ךעליירפ יו ! ָא ,טכַאמעג ךעל

 טסָאה יוזא יװ ,ןייטשראפ טשינ ןצנַאגניא עקַאט ןיוש ךיא

 -נעלק ריא סָאװ ,טנַאה ענרעזייא ןייד ןטלַאהקירוצ טנעקעג וד

 יד רָאנ טשינ ןרעטעמשעצ וצ ןעוועג ?לגוסמ זיא ריר רעטס

 ענעסַאלעגסיױוא סנעמעוו ,סעקיּפ ענהפרט יד ךיוא רָאנ ,םיעשר

 ןעיײומַארט עקידנרָאפכרוד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ןבָאה ןּפיִל

 ,טייקנלַאפעג רעכעלקילגמוא ןיימ ןופ ,ךָארב ןיימ ןופ טכַאלעג

 ,ןינ + !יוז א י װ ?!טנעקעג סָאד וד טסָאה יוזא יװ

 -נייק ,ןייטשראפ טשינ לָאמנייק ןיוש ךיא לעװ וד טסעז סָאד

 ! טשינ לָאמ

 רָאנ ןבָאה עכלעוו ,יד ןיימ'כ ,ענענייא עניימ וליפא ןוא |

 -ראפ ךיז עשר םוצ רעפעל יװ ,טיורב תיזכ םענדיב א ראפ

 ייז ןבָאה !ָא ,ןייגליווו טזָאלעג ָאד ךיז ןבָאה ייז ךיוא ,טפיוק

 ןטנקירטרַאפ םייב טניה עקיצומש ןופ ןעגנוצ יװ ,ןגיוא טימ

 ...טקעלעג יװ יוא ,טקעלעג ןוא טקעמשעג םיעשר יד ,טיוק

 ןופ טכַאנ רעטלַאק רעד ןיא ,טכַאנ רעד ןיא ןעוו ןוא

 ,עדלָאג עטנייווראפ עמירָא ןיימ ,עדלָאג ןיימ טָאה ,גנוקישראפ

 רעזדלעה יד סעקילַאש טימ רעדניק ענעקַארשרעד טיוט םוצ יד

 ןטימ רעד ,רעריפלדער רעייז ךיז טָאה ,טלָאװעג ןעלקיווראפ

 -עצ לזייא רעקירעזייה א יװ ,דנַאבמערָא ןטרילַאק-לעג ןצנַאװ

 ,"ןַאז טלַאק טשינ קנע טעװ ,קנע ץנוי ,קנע ץנוי , :טעשטיר

 ץע טעװ טרָאד ,קילעקעיּפ רעסיורג א קנע ףיוא טרַאװ ןיוש
 ."קנע ץע טעװ ...ןציוושסיוא טיג ןיוש קנע

 -- ,עלא ,ןעמונעגוצ רימ ןופ עלא ייז ןעמ טָאה יוזא ןוא

 ,םינכש יד ,לרוד םעניילק ריא ,הוח רעטכָאט ןיימ ,עדלָאג ןיימ

 ןסיורג ןבילוצ רָאנ עקַאט ןוא וד טסעז ךימ רָאנ ,ע? א ,עלא

 יד ןבָאה ,ןרָאװעג טמיילעג רעגנוה ןופ ןיב'כ סָאװ "קילג ,

 יד טסגָאז סָאװ ,ַאה ,תודיחיב ןברַאטש וצ טריניליווירּפ םיחצור

 סייוו'כ ,ןקידניז טשינ רָאג ?עוו'כ רָאנ ,"קילג , אזא וצ סעּפע

 ןייז ףיוא ןברַאטש וצ הכוז טנייה ןיא דיי רעדעי טשינ א

 ,..םעב ןגווא

 לָאמא יוזא יד ןשיווצ ,ןיילא רענייא עקַאט ָאד ךיא גיל

 ןופ רעטערב יו רימ ראפ טציא ןענעז סָאװ ,טנעוו עטבילַאב

 אקווד ליוװ סָאװ ףוס ןפיוא טרַאװ ,טרַאװ ןוא ,ןרָאװעג עקרק א

 ...ןעמוק טשינ

 טָאה'ס ןוא ,ןלַאפענוצ ןיא טנוװֶא רעד רָאנ יװ ,טנייה

 ןעמונעג רעגניפ ץיּפש ףיוא יו ,בנג רעליטש א יװ טכַאנ

 ,ריט רענערָאװעג ןיול ןיימ ןופ סערַאּפש יד ךרוד ךיז ןכיילש

 ..טלמירדעגנייא רעגנוה ןופ סיוא טזייוו ךיא ןיב

 ףיוא סָאװ סעצילָאּפ יד ףיוא יו ךיא קרעמַאב טשרע

 -ריּפַאּפ רענעזעוועג ?ָאמא ןיימ ןופ ,טנַאװ רעקידברעמ רעד

 ןגעלעג קידנעטש ןענעז סע וװ טרָאד ןופ עקַאט ,עירעטנַאלַאג

 -תואנגח עכעלטסירק ענעדישראפ ןופ ןסיוטש ענעפרָאװעגנָא

 עסייו ,ןרעטש ענרעבליז ןוא ענעדלָאנ ,ןעגנוצוּפַאב עקיד

 ,עיצַאטימיא יינש םעדעפ ענעטנַאלירב טימ ענעטכאלפעגכרוד

 טימ םיכאלמ עשִיוג ענעריּפַאּפ אתורבח עצנַאנ א ךיוא ןוא

 יו עקַאט ,ןקַאב עטרילַָאק אזָאר ןוא ,ּפעק עטריזירפ שירפ

 .עשטאד ןופ ענעמוקעגקירוצ טשרע

 ףיוא עקַאט סָאװ ,ךָאל א ןופ יוװ ךיא עזרעד ,גנילצולּפ

 טָאה ןיּפש עצראוש ַא ּוװ ,טנַאװ רעקידברעמ רעבלעז רעד

 םַאזגנַאל ךיז טכירק ,טבעוװעג םעדעפ ןופ ץענ א ןרָאי ןיוש

 טגלָאפ רלַאב ,אתורבח רענעריּפַאּפ רעד טָא ןופ רענייא סיורא

 ,ןעצ ייז ןרעוו ןיוש ,רעטירד א ןוא רעטייוצ א ךָאנ םיא

 ךיז טלַאה ייז ןוא ,רעמ ןוא רעמ ןוא ,טנזיוט א ,טרעדנוה

 טרעוו טלעוו עצנַאנ יד ,סָאג יד ,בוטש יד זיב ,ןעלפכ ןייא ןיא

 -ערעג רעייז זיא סעבַאשז ןופ ןשטאווק א יװ ןוא ,ייז טימ לופ

 יוזא ,אאי ,אאי ,אאי ;ןרזחרעביא ןייא ןיא ייז ןטלַאה ,ץכעד

 ןעווענ םיכסמ רָאפ טמוק ָאד סָאװ םעלא וצ ןטלָאװ ייז יו

 טימ ,ןגיוא ענרעזעלג עקידרעסאוו ערעייז ייברעד ןצנַאלג'ס ןוא

 ,סעקלַאל עשירַאנ ייב יו תובהלתה ענרעבלעק

 עז ,טריסַאּפ ָאד סָאװ רָאנ עז !טרַאװ ,רָאנ טרַאװ רָאנ

 םענייא ָאד טָאה ערטסַאלַאכ יד הפינכ א ראפ סָאװ טימ רָאנ

 ןייא ןיא ָאד ךיז ןטלַאה ייז יו ! ַא ,ןעמונעגפיוא ערעייז ןופ

 -רעדסיוא קיטכיל רעד ,רע ןוא ,םיא ראפ ןניינ ןוא ןגייב

 םערָא ןפיוא םיא ייב ;ןיילא טשינרָאג ןיוש זיא רעטלייוו

 -ייוצ א ןסקאוועגנוצ יו עגָאט רעצראווש רעגנאל א ןיא טננעה

 זא ,ןעמאזוצ טרעּפרעקראפ יוזא ייז ןענעז עדייב ןוא ,רעט
 ייז ןענעז :רעכיז ףיוא ןנָאז וצ ךעלגעמ טשינ שממ זיא'ס

 רעד ןוא ?ססנייא רָאג רעדָא ,ייווצ ? ייווצ רָאג רעדָא ,סנייא

 רעה רעטרעעג :ןפורעג ץרא-ךרד טימ עלא ןופ טרעוו רעטשרע

 -ףשכמ רעטעדיילקעג ץרַאוװש רעיירט ןייז ןוא ,עטעג גנַאגפלָאװ

 טנַאּפש ייז רעטניה ךיילג עקַאט ןוא ,סעלפָאטסיפעמ :תורשמ

 רָאנ יו ןוא ,סיורג רעייז ,רעייז ךיוא זיא דובכ סנעמעוו ,ןַאמ א

 ךיז ןבָאה יוזא ,טנעקרעד םיא ףיוא ךיז טָאה אתורבח יד

 דרע רעליוה רעד וצ ןקילייה א ראפ יו רעמינּפ יד טימ עלא

 -םָאטסיפעמ רערטיכ רעד ךיז טָאה ָאד טשרע ;ןפרָאװעג ךיז

 -מוא רעבָא רעטקישעג א יוװ ןוא ,ןָאטעג רעק א קיצנוק סעל

 ןעווָאהטעב רעה םעד ןגיוצעגסיורא בננ-ענעשעק רעטמעשראפ

 טָאה רע ןכלעו טימ עלעקעטש-רעביוצ ןטצינשראפ ןיד ןייז

 גרַאב א ןיא ןאמ ןסיורג םעד ךיוא יו ,סָאבעלאב םענעגייא ןייז

 ערטסַאילַאכ עצנאנ יד ןיא ףושיכ םעד טָא ןופ ,טלדנַאװרַאפ

 ךיז ןבָאה ךיילג עקַאט ןוא ,ןרָאװעג ענושמ טושּפ ריירפ ראפ

 עטכידעג טימ טסעדַאב רעמינּפ עקידנור ,עטרילָאקדזָאר ערעייז

 -סיורא ןבָאה'ס עכלעוו ןופ ,סעּפלַאמ ייב יװ ,רָאה עקיּפעלק

 .טלטניּפעג קיאורמוא ןבָאה סָאו ,ןניוא עדליוו טקוקעג

 סָאװ תויח עקידנרעיול ןענעז סָאד זא ,טכודעג ךיז טָאה'ס

 טליפרעד רעדיוו ,ןגייטש ןיא ןייז טרַאּפשראפ ןרָאי ךָאנ ןבָאה

 ...לננושזד םענערָאלראפ ןופ םעט םעד

 ןעוו ןוא ,סיױרָאפ ןָאטעג רַאּפש א ךיז ייז ןבָאה טָא ןוא

 ,ןצַאקרוטש ענעדנוצעגנָא דלַאו א יוװ ,ןקלָאװ רעטמַאלפעצ ַא

 רעד ןיא ךיז ןָאטענ גיו א רעטייש רעקידנבעוש א טָאה

 רענעסַאלעגסיוא רעד ןשיוצ יו ךיא עזרעד טשרע ,ךיוה

 ּפָאק ןטלָאנענּפָא טימ ,עטעקַאנ א ןעגנאפעג טייטש ,אתורבח

 עטזָאלענּפָארא עניד סנעמעוו וצ ,הוח עטמעשראפ גנוי ןיימ

 רעניילק ריא ,קערש ןופ רעכיילב א ךיז טרעמַאלק סע ,טנַאה

 טימ ןסקָאװעגסיוא יו זיא ,ןהוח ןבענ טרַאה ךיילג .,לדוד

 ,עּפלַאמ עסואימס עקידארומ א ,קַאב רענעטינשעצ-בלַאה א

 -ַאב ענעדלָאג ןוא ,טַאלַאכ ןסייו-ינש א ןיא טָאה עכלעוו

 -דלעפ בלַאה ,רעשדלעפ א יװ ןעזענסיוא טעמכ ןגיוא עטלירב

 ןיא ןטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה רע ןוא ...עּפלַאמ בלַאה ,רעש

 רעכלעוו ,שינעעזראפ קידהבקנ א וצ ןעלדנח ןוא ןעלדוס ןייא

 ,ךיז ןריפפיוא םענעסַאלעגסיוא ריא בילוצ עקַאט טלָאװ'כ

 ,יר טָא ,יז ןעוו ןוא ,הנוזךסַאנ עטסָארּפ א ראפ ןעמונעג
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 יי, א, 4222: עיר יי רייע רע ער א ריר א הרי רער רער ער רע רעירערעררירראלרררררררקרערעררעלערערערעערערערערעאיירראר רער ריר רעדער רער רירידרדרדרדרדר דריי ריי ריר יי י ר יקריב

 :ןפורעג ץרא:ךרד טימ יוזא טָאה רעשדלעפ רעד רעכלעוו

 ,עקיצערק-קיטכיזרעפייא ןא יו טקנוּפ טָאה ,אזליא םַאדַאמ

 -ַאב טשינ עסייו סהוח ןיימ ןויּפשכרוד ןעמונעג קידהאנק

 ןעמונענ ןקלָאװ-?ּפענ רעלענ ,רעטכידעג א טָאה ,טיוה עטקעלפ

 עניימ טכיירנרעד טָאה'ר רָאנ יו ןוא ,ןרעדינ ןוא ןרעדינ

 ,ןעיירש ןעמונעג קידהנכס ?רוד רעניילק רעד טָאה יוזא ,רעדניק
 !ךימ עוועטאר עלעמַאמ ! ע מ ַא מ .ןטעב ןוא ןעיירש

 -- -- ש ךיא ! קיטש ךיא ,ךיז קיטש ךיא ! רימ ףלעה ,עמַאמ

 ןוא ,ןָאטענ ביוה א ךיז ךיא בָאה רענעמונַאב א יװ

 :ןגירשעצ קידארומ ךיז ךיא בָאה לוק ןיימ טימ טשינ יװ

 רעדניק עניימ טימ ריא טָאה סָאװ ! םינלזנ דלַאװ ! םיחצור

 טָאה סָאװ ,רימ ןיא ייו ? ןָאטענ ריא טָאה סָאװ ! ןָאטעג

 ןיא עּפלַאמ-רעשדלעפ יד רימ זיא ָאד טשרע ? ןָאטענ ריא

 םערָא רענעסקַאװַאב קרַאטש ןייז ןעוו ןוא ,ןעגנורּפשעג םינּפ

 ,קנַארק ךיז רע טָאה ,טקערטשעגסיוא ףייז ענירג טימ ךיז טָאה

 אמ סומ רעבוַאז ,עדוי וד טסעז , ,אה-ַאה-ַאה ,טכַאלעצ שיניצ

 ..."רעבואז רעמיא ,ןייז
 ריס ןיא ךָאנ ןיא סָאװ ןבעל ?סיב ןטצעל םעד טימ

 ןוא ,ןקעטש םענרעזייא ןא ןָאטעג ּפַאכ א ךיא בָאה ,ןבילבעג

 ,טביולגעג טשינ ןיילא ךָאד טלָאוװ'כ ,למיה ןיא ,רעטָאפ עטַאט

 ,עקידארומ יד ןבָאה יוזא ,ןעגנַאלרעד ןעמונעג בָאה'כ רָאנ יו

 ךיז סערושטש ענעקָארשעצ יו ,סעּפלַאמ עקיטכעמ רעריפ

 טגָאיעג סערושטש יד ךיא בָאה ךיוא .רעכעל יד ןיא ןפָאלעצ

 זיב -- טּפַאטרעד ןעװו ןוא ,טגָאיעג יו יוא ,טנָאלּפעג ןוא

 עקיצערק יד ייז ךיא בָאה טתיממעג יװ ןוא ,טתיממענ טולב

 ,ןעוועג ייז ןענעז ליפ יוזא רָאנ ,טתיממעג יוװ יוא ,סערושטש

 ןֶא ,ןיילא רענייא ...ןיילא רענייא ךיא ןוא --- ,ליפ יוזא

 -עג תוחוכ יד ךימ ןבָאה ָאד ןוא .ףליה א ןָא ,ףליה ?סיב א

 קידנגיל ןוא ,ןלַאפעג --- ךיא ןיב ןלאפעג ןוא ,ןזָאלראפ ןעמונ

 גנילצולּפ ךיז טָאה ,רענעזָאלראפ א ןעמעלא ןופ ,ןיילא יוזא

 בָאה'כ זא ,יוזא ,טקעלּפטנַא רימ ןיא עטרַאצ א ,טייקליטש א

 רענעגייא ןיימ ןופ רעטַאלפ ןטסליטש םעד טרעהרעד שממ

 .י+אצי וצ טיירגעג עטמעלקראפ א ךיז טָאה סָאװ המשנ

 טשינ טייקרעטיב ןייק רעמ ךיא טָאה טציא סָאװ ,ענדָאמ ןוא

 ,ןעמונעגמורא ךימ טָאה גנושיוטנַא עוויסַאּפ א רָאנ ,טליפעג

 ,ןשטנעמ םעד ןיא ןוא ,טלעוו ס'טָאג ןיימ ןיא גנושיוטנַא ןַא

 טא א יא יי יי יא א א . . . ןפַאשַאב טָאה'ר ןכלעוו

 ,טכיוהעגסיוא המשנ ןייז טָאה ריאמ עשטיא ןעוו יונענ

 ןעו ,טייצ א ןיא רע זיא ןברָאטשעגנ לייוו ,טשינ ןעמ טסייוו

 רעקידנריזומא סטלעוו רעד ןעוועג זיא דיי א ןופ טיוט רעד

 רעטניוו ןעיורג א םענייא ןיא זא ,זיא ארבס א רָאנ ,טָאּפש

 דרעווש עקנַאלב א יװ זיא טסָארפ רעפרַאש א ןעוו ,ןגרָאמירפ

 ןגני א ךָאנ ןופ זדלַאה םעניד ןפיוא ןגעלעג טנשקעראפ

 -בכרוד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד םייוג יד ןבָאה ,ןעניגַאב ןכיילב

 ןבָאה דלַאב ,ןעזרעד ןדיי ןטיוט םעד ןעייומַארט עקידנרָאפ

 ןעו ןוא ,ןעקניורעביא ןעמונעג ןגינעגראפ טימ ךיז ייז

 יו ןעמונעגמורַא ?בעּפ עשִיונ סָאד טָאה טייקרעטייה עקיטסול ַא

 יד וצ ןָאטעג ףרָאװ א טעּפמיא טימ ךיז ייז ןבָאה ,רעביפ א

 טלָאװעג רָאנ טָאה רענייא רעדעי ,ןביוש ענעריורפראפ בלַאה

 -נלע עכאווש רָאנ טימ ,עניילק יד .רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ ןעז

 ןטעבעג ןניוא יד ןיא ןרערט טימ טושּפ ךיז ןבָאה ,סנניוב

 -עייט ,ךעלרעדירב :םִיוג ענעסערפעגרעביא ,עקישיילפ יד ייב

 ,ביל ךייא זיא סוטסירק יו ,זדנוא טְזָאל ,זדנוא טזָאל ,עקניר

 ,טגיל רע שימָאק יו ! ךֶא ,קעדישז ןטיוט םעד ןעז זדנוא טזָאל

 ןראפ טרוכישעגנָא ךיז רעכיז ,שימָאק טרעּפמולענמוא יוװ ,ךָא

 ...רעכיז ,טרוכישעננָא ךיז רעכיז !ִָא ,טיוט

 ףיוא ןגעלעג ריאמ עשטיא רעטיוט רעד זיא גָאט ןצנאג א

 לָאז'ס רעוו וליפא ןעוועג טשינ ,הברוח רעד ןופ לעווש רעד

 .ןעגנערב הרובק וצ םיא

 ,השוב ןופ עטיור א זיא ןוז יד ןעוו טלָאמעד טשרע רָאנ

 רעלעדייא יו זיא טכַאנ ןוא ,גרעב יד רעטניה טייוו קעווַא

 עכייו עצראוש עריא ךיז ןבָאה ,ןלַאפעג ?מיה ןופ טעמַאס

 זיא ריאמ עשטיא עכלעוו ךרוד ,טנפעעצ תונמחר טימ ןרלַאפ

 ...ןייז טשינ ןקיבייא ןופ טלעוו רעד ןיא ןיירא

 ירד ןוא ,טייצ רענעי ןופ קעווא ןיוש ןענעז ןרָאי ךס א

 טבעלעג לָאמַא טָאה'ס ןא ,ןסעגראפ גנַאל ןיוש טָאה טלעוו

 םיא ןופ רכז ןייק וליפא לָאז סע ידכ ןוא ,ריאמ עשטיא ןא

 -ראפ הנתמ א הברוח יד ךיוא ,םִיוג יד ןבָאה ,ןביילב טשינ

 . . .רעטייש ןטבילַאב רעייז ,רעייז וצ טקנעש

 :טלייצרעד עדנעגעל א רָאנ

 ןטיור ןיא ןיוש זיא םורא ץלא ןעוו ,טלָאמעד עקַאט זא

 ןעגנוצ-רעייפ יד ךָאד ןבָאה ,ןענַאטשעג ןעמַאלפ ןופ ?טנַאמ

 ןוא ,ריט ענערָאװעג זיול תוברוח רעד טנױשענּפָא קידמיסנ

 רעד ןעװו ,טלָאמעד ,םערוטש ןכעלמייהמוא ןופ טכענ ןיא

 ,עטייו יד ןופ רענענושמ א יװ טילפ עיכיטס ןייז ןיא טניוו

 יד ןוא רע טזָאלב ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עשיליוּפ ,עטסיוו

 ןגער ןופ ,עטיור יד ןוא ,םיוק ,םיוק טננעה סָאװ ;ריט עזיול

 סריאמ עשטיא יו ןעּפירקס ןעמענ ,סעסַאיװַאז עטסָארַאפ

 ןיא ייו ךיוא ,רימ זיא ייוו יוא : ןפור עטלפייווצראפ עטצעל

 ...ייו יוא ,רימ
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 עי יי רייט טא יי רע טא עי לי שי יש יא יי אי אט

 שזדָאל שידזיײ

 גרעבנעזָאר בקעי

 רעדיל ייווצ

 עמַאמ ןיימ טנגענַאּב רעריוו

 -- עמַאמ ןיימ
 .קנעדנָא ןקיטכיל ריא

 ,ןגעוװו עמַאזנייא ףיוא ןיב'כ םױרַא יו

 -- ןטלַאהַאב ןזָארג ןשיווצ ןגיל סָאװ

 ,ןגעקטנַא ןעמוקעג עמַאמ ןיימ רימ זיא

 .ןטלַארטשעצ קיטכיל ַא םינּפ א טימ

 -- רעביל ןיימ וד ,ןוז ריד ןגרָאמ טונ א

 .עליטש ןיימ ,עמַאמ ןיימ טעשטּפעש

 ,רעביא יז טרזח -- ריד ןנרָאמ טוג ַא

 .הליפת טלָאװ יז טגָאזעג יו טרַאצ ױזַא

 -- עניורב יד ,ןגיוא עריא ןיא קוק ךיא
 ,ןגרָאז ענעטלַאהַאב טימ ןעלכיימש סָאװ
 ,ןעמיורט עטלּפענרַאפ יו ןענייש ןוא
 .ןברַאדרַאפ טָאה רערט ַא קילג סנעמעוו

 ,ןרעטש יו ןגיוא יד ןענעז רימ רַאפ רָאנ
 ,למיה ןלעקנוט ןיימ ףיוא ןטכיול סָאװ
 -- ןרעטשעצ ךשוח ןיימ ליוו טכיל רעייז
 .למירד ןיא תומולח עזייב יד

 ,ןעמַאמ ןיימ ןבָאה'כ ,טלַאװעג ןעמענמורא ןעוו ןוא

 -- ןרָאװעג םלענ יז זיא ױזַא

 ,ןענַאטשעג ןענעז רימ ּוװ ,טרָא םעד ףיוא

 .ןרָאװעג ןקלָאװ א םעלַא ןופ זיא

 -- עמיטש ריא ךָאנ ץלַא ךיא רעה -- רעניימ ןוז ןָא

 ,ןרָאי טשינ ןיוש בעל'כ זַא ךָאד טסייוו וד

 ,עמַאמ יד זיא טיוט טשינ ,רימ ביולג רָאנ

 ...ןורכז סדניק ריא ןיא טבעל סָאװ

 ,ןענורטנַא טנװָא םעניא זיא גָאט רעד
 ,עליטש יד עמַאמ ןיימ טימ ןעמַאזוצ
 -- ןענופעג יז בָאה ךיא ּוװ טרָאד רָאנ
 ...הליפת ריא ןזָארג יד ןעגניז

 גננילירפ ןייק ַאטשינ

 רעמױרט ןגנוי םעד ,ןקעפיל
 ןײז ףױא ןעמולב טָאטשנָא
 ,..רבֵק ןטנַאקַאבמוא

 .ָאטעג ןיא גנילירפ ןייק ָאטשינ
 ,םיוב ןייק םשינ ןוא ,לזערג ןייק טשינ
 -- לכיימ סָאד טגיל טנקירטראפ ,יורג
 ,םיוז ןצרַאװש קיטָאלב א טימ

 -- רעפייה א זיא רעמוז רעד ןוא
 ,גָאט רעד טנערב הפרש א יו
 טנווָא ןליק ןיא םיוא טייג סָאװ
 .גָאלק ןצראווש ןופ דיל א טימ

 ,רעטלאק רעד ,טפברַאה רעד טמוק'ס ןעוו רָאנ

 ,טניוו רעסַאנ ןעמיוק ןיא טפייפ

 ָאטעג םעד ןיא ןוגינ רעד זיא סָאד

 .דניק שידיי א ףָאלש םוצ טניוו סָאװ

 רעטניוו םעד ךרוד טמולח סָאװ ,דניק א
 ,יינש ןוא טסָארּפ ןופ טכַאנ רעד ךרוד
 ןעמוק ףראד סָאװ גנילירפ א ןופ
 ...יאמ םענירג קינוז א םימ

 . . .ןדנווושראפ יוװ זיא ןוז יד רָאנ

 ,יילב יוװ יורג ערַאמכ א ןיא

 ,ןברָאטשעגּפָא םולח רעד זיא

 .ייוו ןוא רימ זיא דניוו

 רעיורמ ןבירמ ןופ געט ןיא ,טנייה
 ,םוטש טרעוו רעצ ןופ ץראה ןיימ ןעוו
 -- ַאמעג ןופ טרָא םוצ קירוצ ךיא ייג
 ...םולב עמיור א יינש ןיא ץנַאלּפ

 רבח רעגנוי ןיימ טניל'ס ווו טרָאד

 ,דניירפ א ךַאנ עלוש רעד ןופ
 טמערָאעג רימ טימ טנַאּפש רעכלעוו

 ...טנייה ןקיטעמוא ןיימ ךרוד

 ,רַאונַאי ,1971 ,ןרובלעמ

 !,:טטענאהשקאצאבאממאטעטעטננערעקקונעטממ בעט סקורט געקערט טעג קעלטער קב דראט עק טעקע קערל לעקטער טעלער רעכט קל עק קערל לענט טענער עא רע עק בעד ערקלערט עט טנע עג טא
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 (ןולוח) ןבא שרעה ףלָאװ

 םייה עבורח ןיימ ,טולאב

 5 א =

 זיא שיט רעד קידייל יו םייה עבורח ןיימ ,טולַאב

 ,טנעוו יד טמותירַאּפ ,ןביוש יד ןיא טכיל ןָא

 ,טעליוקעג עטאט רעד טסענ עשידיי ןיימ

 .טנערברַאפ עמַאמ יד .ןביוט ענעגרָאוװרעד ןופ

 ,םייה עבורח א

 ,ןעניּפש ןופ ןטסענ טימ

 ,תוברוח ףיוא ךיא ךוז סָאװ

 ? ןעניפעג ךיא לעװ סָאװ

 א

 רבדמ ןיא ךיא ךוז סָאװ ,ָאטעג ןבורח ןיא

 ?רענייטש ןוא תוברוח ןופ -- רענייטש ןוא לגיצ ןשיווצ

 -- למיה רעד ןוא דרע יד ,טנלע ךיא עקנַאלב

 .ןענייווַאב רימ טפלעה .רענייא ךיא עקנַאלב

 ,ןמעב ךיא ווורּפ גָאמ םעד ייב

 -- ןגערפ ךיא ווּורּפ טכַאנ רעד ייב

 ,ןרוּפש יד ןעמ טכוז ּווװ

 .ןגעוו עכלעוו ףיוא ןוא

 ,רעבירג יד ןעמ טכוז ּוװ
 ? רענייב יד ןעור סע ּוװ
 ...רענייק טשינ טרעפטנע סע
 ...רענייק טשינ טרעפטנע סע

 יי א

 ןעלמיה עלַא רעטנוא

 ,ןענוז עלַא רעטנוא

 עטסטנעָאנ עניימ ךיא לעוו

 .ןענופעג םוטעמוא

 רעטציא ייז ןעור ווו

 ? רעדילג עטשאעצ טימ

 ןכיירגרעד ייז וצ לָאז

 .רעדיל עניימ ןופ רעיורט'ס

 י.י

 -- ָאטשינ רענייק זיא'ס זַא ,טסגָאז וד

 : ךיד טעב ךיא ,םולח ןטימ ןייגמורא ךימ זָאל

 ,העש יד ןטלעשרַאפ ךיא לע ,תמא זיא'ס ביוא
 .סעציײלּפ יד ףיוא קַאז םעד ןעמונעג בָאה ךיא סָאװ

 דנַאל םניא עטסטנעַאנ עניימ טזָאלעג ןוא

 .ןעמאלפ יד ךיז ייז וצ ןסירעג ןבָאה'ס ןעוו

 .דנַאש יד ןגנָארט ןיוש קיבייא ףיוא לעוו'כ רָאנ

 .ןעמאזוצ ןבילבעג טשינ ןיב'כ ,ייז טימ סָאװ

 ,טלעוו רעביא ןגָארּפ לעוו'כ ורמוא ןיימ

 ,ןליוהרַאּפ לָאמנייק לעוו'כ קיטייוו ןיימ

 ,טלעצעג ןיימ ןנָאלשפיוא רָאנ לעוו'כ ּווװ ןוא

 .ןלױּפ ןופ רעמָאיעג'ס ןפיולכָאנ רימ טעוו
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 לגיּפש והיעשי

 רעּביירש-ַָאטענ רעשזדָאל יווצ ןופ תולרונ
 (שטיוװָאקלעז םסוי ןוא יקסנישטָאּפָא ץרּפ)

 -עטיל רעזדנוא ןיא ןטלעז ,
 רעביירש ייווצ זא ,רוטַאר טפץע רט ס

 רעייז ןיא תולרוג ,עשיטנעדיא טעמכ ,עכעלנע יוזא ןבָאה ןלָאז

 -רע עטצעל יד וצ זיב יוזא ןוא --- עיפַארגָאיב רעשירעפַאש

 ראפרעד ,רשפא ,סע זיא ןטלעז טעשעג סָאד ביוא .סעגר עשיד

 ריא ןיא סיוא-טרעטסַאלפ רוטַאנ עשירעפַאש עדעווטעי סָאװ

 -סנבעל םענעגייא ריא ןופ רענייטש יד טייהיירפ רעכעלשטנעמ

 -מוא רָאג רשפא רעדָא ,קיניזטסּוװַאב ףיוא-טלעטש ,טקַארט

 רעביירש רעדעי .לרוג ןשירעפַאש םענענייא ריא ,קיניזטסּנװַאב

 ,טַאמילק םענעגייא ןייז רוטארעטיל רעד ןיא ךיז ראפ טפַאש

 ,רוטארעּפמעט ןוא טפול ,ןוז עקידנזיירק ענענייא ןייז טָאה

 רעפיט סָאװ .הריצי ןייז ראפ שי רעקידנעווטיונ א ןענעז סָאװ

 ןיא טייקידתורוקמ ןוא -- רעביירש א ןופ טייקידתורוקמ יד

 ןענעקרעד ,ןרעה ,ןעעז :יו שרעדנַא סעּפע טשינ טניימעג ָאד
 סָאד יו שרעדנַא טלעוו יד ,הביבס יד ןלעטשפיואקירוצ ןוא

 ןייז ןיא רעקיטרַאנדישראפ ץלא -- ערעדנַא ןָאטעג ןבָאה

 ,רוטארעטיל רעד ןיא ייס ,ןבעל ןיא ייס עיפַארגָאיב

 ןעניד ,ללכ ךרדב ,ןענָאק רעטרעװו עקיביוא יד ביוא

 -לעפ ןופ ןרָאי רַאפ .ה .ד ,"ןטייצ עלַאמרָאנ , ראפ סָאמ א יװ

 רעקימוהת ןָא ,טעטיליבַאטס "רעלַאמרָאנ, ןוא םולש-רעק

 ייז ןענעז -- ,רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןיא גנורעדנערַאפ

 ,הפוקת-םוקמוא יד יו ,הפוקת ַאזַא רַאפ קיטלינ טשינ רעבָא

 רעכעלשטנעמיײרפ 8 ןופ םייקידתורוקמ ןופ סָאמ עדעי וו

 ןיטולחל טָאה ןוא ָאכע רעטיוט א זיולב טרעוו ,טייקשירעּפַאש

 ןוא תוירזכא ןופ טעטילַאער רעיינ רעד טימ ןָאט וצ טשינ

 רעשינָאלָאכיסּפ ריא ןיא ,הפוקת-םוקמוא יד םערָאװ .םונהיג

 טשרעדנַארַאפ קידתוירזכא זילב טשינ טָאה ,גנוקריווסיוא

 םעד טדנעשעג ,עילָאד-רעביירש עלעודיווידניא ,עיירפ עדעי

 -ּמִא ?כ-םדוק טָאה יז רָאנ --- םולח ןלעודיווידניא ןשירעפַאש

 -לַאלטימ יד קידנעגניווצפיורא ,טייקיירפ עשידיחי יד טייטעג

 -עצ טָאה יז .דחּפ ןוא םזיטָאּפסעד ,רָארעט ןופ ןטייק עכעלרעט

 יז ךָאנ סָאװ ,הבשחמ עיײרפ עדעי טלצרָאװענפיױא ןוא ןסיר

 רעבָא .טסייג ןקידנמַאש ןראפ יאנת רעטגנידַאבמוא ןַא ןיא

 ,ןבָאה ןרעױמיַאטעג ןוא ןטָארד-ַָאטענ יד .סָאד זיולב טשינ

 עכעלנעזרעּפ ןייז ןשטנעמ ןשירעפַאש םענופ קידנעמענקעװַא

 םעד ןעגנוװצעגפיורא קיטייצכילג םיא ףיוא טייקיירפ

 -םליה םעניא הבשחמ עוויטקעלָאק יד ,לרוג-סקלָאפ ןויטקעלָאק
 רעד טָאה ָאטעג םענופ ?עווש רעד ייב דלַאב .לגנַארעג ןזָאל

 טשינ רעמ ןיוש טָאה סָאװ ,ןבעל שידיחי ןייז ןסירעצ ?רוג

 -ָאיצָאמע יד טשינ ןוא ןרוטנָאק יד טשינ ,םַאר יד טשינ טַאהעג

 -עמַאש ,רעלעודיווידניא-יירפ רעקילָאמַא ןייז ןופ תוחוכ עלענ

 ,טעטילַאער רעשיר

 טימ עטצעל יד ןעוועג ןענעז ערעזדנוא םיננוקמ יד

 רעייז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטרעצנַאּפַאב טסיינ ןעיירפ א

 -רעיורט יד ןיא ןבירשעגניירא ךָאנ דלַאװעג ןוא טרָאװ שידיחי

 -טסייג ןוא רעביירש בור ןראפ .ןייוועג-סקלָאפ ןופ תוליגמ

 גנורעננוהסיוא ,סעיסערּפער עקידתוירזכא יד ןבָאה ןשטנעמ

 -ןדיי רעשינָאטואעט ןופ ןדָאטעמ עכעלטפַאשנסיוװדזיצערּפ יד ןוא

 עיצקַאער-דנַאטשרעדיװ עיינ רָאנ א ןפורעגסיורא ,גנוקיליטראפ

 םעד ,ךיז טייטשראפ ,ץוח א) -- ןשטנעמ עיירפ ןופ יד יוװ

 סָאד ןוא -- (סָאטעג יד ןיא דנַאטשרעדיװ ןשיזיפ ןשיֵַארעה

 -ראפ ןוא ןעלמאזפיוא סָאד ,בױלקּפָא רעשילַאקינַארכ רעד :זיא

 ."ןבעל ,-ָאטעג ןופ ךעלקסערב עלא יד תורודל ןענעכייצ

 רעיירפ ןגעוו ןזילַאנַא רעקידהחרוא-בגא רעקיזָאד רעד

 ןיאב טָאה ,ןתמא ענבלַאה רעדָא ,ןתמא עריא טימ טייקשירעפַאש

 םעלבָארּפ סָאד ןּפעשוצסיױא הנווכ עטסדנימ יד טשינ ןפוא

 ןענעז תובשחמ עקיביוא יד ביוא .,ננופיטראפ רעלופ ןייז ןיא

 םעד ןטכיילַאב וצ ןסיוא זיולב ייז ןענעז ,ןרָאװעג טכארבעג ָאד

 ןזייו וצ ,ָאטעג ןיא רעביירש-שידיי ייווצ ןופ געוו-רעריטרַאמ

 ןיא ?רוג ןײא וצ ןרָאװענ ןענעז סָאװ ,תולרונ-רעביירש ייווצ

 ןעועג ?לכב ןזיא טייקשירעמַאש ןימ רעדעי תעב ,ןרָאי ענעי

 ,הנומא ןוא הרובג רעכעלשטנעמרעביא ןופ טקַא ןַא

 ףסוי ןוא יקסנישטָאּפָא ץרּפ :רעביירש רעשזדָאל ייווצ יד

 -רעטייוו יד ןורכזל טעמדיוועג ןענעז'ס ןעמעוו ,שטיוװָאקלעז

 עירפ יד ןיא רעביירש יו ,ןזיוואב ךיז ןבָאה ,תורוש עקיד

 -עפַאש רעייז ןיא טנָאמראפ ייז ןבָאה עדייב ,ןרָאי רעקיצנַאװצ

 ףיוא טיובעג ,ןצנעטָאּפ עלעודיווידניא עקינָאװ םעטָא ןשיר

 ןענַאטשעג ןענעז ערייב .תודוסי עלענָאיצידארט עשידיי-טלַא

 -נטכיול ריא טימ הפוקתדץרּפ רעד ןופ ערעפס-העּפשה רעד ןיא

 -רעדָאמ ןופ תובישח ןוא גנוכַאוװרעד ,ננּויינַאב ראפ ףור ןקיד

 רעד ןיא ןטלָאװ רעביירש עדייב .טייקיטסייג רעשידיי רענ

 טשינ ןעוו --- קרעוו עטסנרע ןגנָארטעגניירא רעכיז רוטארעטיל

 -רעדנַאנרַאפ ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ .ןליוּפ-שידיי ןופ ןברוח רעד

 ןיוש ךיז ייז ןבָאה -- ?נילפ עשירעפַאש ערעייז טײרּפשעג

 טימ םינּפ לא םינּפ ,סרעּפַאש ערעדנַא ?יפ יוװ דָארג ,ןענופעג

 ןופ ןיז רעד ןשָאלרַאפ זייווכעלסיב טרעוו'ס ּוװ ,םוהת ַאזַא

 ,טייקשירעפַאש רעלַאער ,רעלַאמרָאנ
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 טייקשילרעטסיוא רעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא'פ
 ןבָאה רעביירש עגנוי עדייב סָאװ ,טעטיטנעדיא-לרוג רעייז ןופ
 -עביירש עירפ רעייז .טיוט ןשיגַארט רעייז וצ זיב -- סַאהעג
 רעד ןופ ןעמוקעג ייז ןענעז עדייב זא ,טזייוו עיפַארגָאיב עשיר
 םעד טכַאמעגכרוד ,ןלױּפ ןיא ץניװָארּפ-טיױנ רעשידיי רעמערָא
 -עטיל רעד ןיא ןעמוקניירא ןזיב נעוו-סגנולקיווטנא ןקיבלעז
 -נוהרָאי ןטסקיצנאווצ םעד ברע ענעריובעג -- עדייב ,רוטאר

 ןזיב .1897 -- שטיװָאקלעז ,1899 --- יקסנישטָאּפָא :טרעד
 -עג עדייב ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא
 טָאהעג ןיוש טָאה שטיװָאקלעז ףסוי תעב .תובישי ןיא טנרעל

 ךיז ךיוא יקסנישטָאּפֶָא ץרּפ טָאה -- תונבר ףיוא תוכימס

 ןיא ...בר א ןרעוו וצ ווָאסָאק ןופ הבישי רעד ןיא טיירגעג

 וצ רעבירא עדייב ןענעז תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןרָאי יד

 ךיוא ןעשעג ןיא סָאד יו ,טייקשירעפַאש רעכעלטלעוו-שיריי

 ןייז טָאה יקסנישטָאּפָא .רעביירש רוד ןרעטלע ןופ ךס א טימ

 ןוא ןציקס טימ שזדָאל ןיא ןביוהעגנָא טויבעד ןשירארעטיל

 עיידיא יד ןעוועג זיא וויטָאמ-לַארטנעצ רעד ּוװ ,ןעגנולייצרעד

 -ראפ ןננוי א ןופ עיפָאזָאליפ רעד ךרוד ןעזעג ,םזידיסח ןופ

 ןיא טָאה רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ רוד ןטלפייווצ

 סָאָאכ םעד ןעמוקייב טנַאקענ טשינ ןעגנופַאש עטשרע ענייז

 ,ןרָאי ענעי ןנַארטענסיױא ןיילא טָאה רע סָאװ ,והובו והות ןוא

 ןא ןופ קורדסיוא ןא ןעוועג ןעגנופַאש ענייז ראפרעד ןענעז

 ןגנוי םעד גנושיטנַא ערעטיב טכַארבענ טָאה סָאװ עכָאּפע

 ,ןלוּפ ןיא רוד-רעביירש

 -ַארעטיל ענייז ןביוהעגנָא טָאה שטיווָאקלעז ףסוי ךיוא

 -כיילג טָאה רע .תוישעמ עשידיסח טימ שזדָאל ןיא טירש עשיר

 -ךָאלקלָאפ ןוא גנושראפ-עטכישעג טימ ןבענענּפָא ךיז קיטייצ

 ןעננולייצרעד ןוא ןציקס עשידיסח סעשטיווָאקלעז .גנולמַאז

 -רַאה רעמ א טאהעג ןבָאה ,עסערּפ-גָאט רעד ןיא עטקורדעג
 .ןיקסנישטָאּפָא ייב ןעוועג זיא סָאד יוװ ,חסונ ןוא ןָאט ןשינָאמ

 ליטס רעקיאור רעמ סעשטיווָאקלעז זַא ,ןעמעננָא ףרַאד ןעמ

 רעשירעביירש ןייז ןופ ןעמוקעג םיא וצ ןענעז הבשחמ ןוא

 טציא רעבָא .גנולמַאז-רָאלקלָאפ וצ היטנ ןוא ננושרָאפ-עטכישעג

 רעד ןיא .רעביירש עדייב ייב עטסקידריווקרעמ סָאד טמוק

 -ַאֹּפֶא :ןוויכרַא-ָאטעג ןיא טעברַאענ עדייב ןבָאה הפוקת-ַאטעג

 -נוא רעוועשראוו ןופ רעטעברַאטימ רעוויטקא ןא יוװ יקסנישט

 םולבלעגניר ?אונמע ר"ד ןופ וויכרַא-ָאטעג ןשידרערעט

 ןלעיציפָא רעשזדָאל ןיא --- שטיוָאקלעז ןוא ;("תבש גנוע ,)
 ןרָאװעגנ ןטינשראפ ןענעז רעביירש עדייב .וויכרַאדָאטעג ןלַאגעל

 עשירארעטיל סנדייב :ףוסל ןוא -- רָאי 4/ ןופ רעטלע ןיא

 -טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ ןענופענּפָא ךיז ןבָאה ןעגנופַאש

 -ויכרַא ענעבָארגעגסיױא יד ןשיווצ --- סעשטיווָאקלעז :המחלמ

 -נישטָאּפָא ןוא ,תוברוח-ָאטעג רעשזדָאל יד ןיא ןלַאירעטַאמ

 יד רעטנוא וויכרַא-םולבלענניר םענענופענּפָא םעניא --- סיקס

 .ָאטעג רעוועשראוו ןופ תוברוח

 -ַארגָאיב יד קידמיטרּפ טלעטשעגפיוא ןוויכב בָאה ךיא

 ןזייו וצ ידכ ,רעביירש ענעמוקעגמוא-שינַארט עדייב ןופ עיפ

 הריצי ןופ רש רעד לָאמלייט טריפ שיטנעדיא-שילרעטסיוא יוװ

 סנב ןבָאה סָאװ ,רעביירש .ןשטנעמ ןשירעפַאש ןופ תולרוג יד

 יוזא יו ןלייצרעד וצ ןסייוו ,הפוקת-םוקמוא יד טבעלענכרוד

 -ראפ ָאטעג ןיא טָאה טעטילַאער עקידהמחלמראפ ,עקילָאמַא יד

 -קע תמאב טָאה סָאװ ,טייהנעגנַאגרַאפ א ןופ רעמיש ןרעי ןריול

 ןיא םונהיג-ָאטעג םוצ לָאמַא ןופ גנַאנרעביא רעד .טריטסיז
 םענופ גנושטייטראפ עדעווטעי זא ,טײקעּפושמ אזא ןופ ןעוועג
 ,רשיה ?כש ןוא קיגָאל ןופ םירישכמ עקילַאמַא יד טימ בצמ
 רעד זיולב ,ןרעו טעדנעוװעגנָא טנַאקעג ּפַאנק ָאטעג ןיא טָאה
 טָאה רוטַאנ רעשירעביירש רעד ןופ חוכ רעלענָאיצַארריא
 -ָאטעג רעד ןופ ?יורג םעד טרעדנילעג ןוא טריזילַארטיײג
 .טייקבעלקריוו

 טָאה יקסנישטָאּפָא סָאװ ,עיצקנופ-רעביירש עקיבלעז יד
 טריפעגכרוד שטיווָאקלעז טָאה ,ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא טָאהעג
 ךיוא (קידָאטעמ ןופ םַאר רעכעלריפסיוא-רעמ א םימ תמא)
 -ער סנדייב ערעייז ןופ תודוסי יד ףיוא ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא
 טלעטשעגפיוא ןבָאה ייז נו ,ןעננונעכייצראפ ןוא ןשזַאטרָאּפ
 -לעזעג ,עכעלטפַאשטריוו יד טייקיונעג רעשיפַארגָאטָאפ טימ
 ןענעז ,סָאטעג יד ןופ טייקיטעט-רוטלוק ךיוא ןוא עכעלטפַאש
 ןשרָאפ ראפ ןעמַאר יד זייוולייט ןרָאװעג טיובענפיוא רעטעּפש
 עדייב ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד ןטעברַאַאב ךעלטכישעג ןוא
 .טייצ-םוקמוא רעד תעב ,ןליוּפ ןיא סָאטעג-ןדיי עטסערג

 ּצ

 זיא תולרונ סנדייב ערעייז ןופ םזילעלַארַאּפ רעד ביוא

 יצ --- תומולח עשירעביירש ערעייז ןופ תוברוח יד ןיא ןגעלעג

 םענעריולראפ םעד ךיז ראפ ןענופעג ָאטעג ןיא ךיוא ייז ןבָאה

 רעשירעפאש רענענייא רעייז ראפ ,טייקיירפ-הריצי ראפ נעוו

 ? טַאט רעכעלשטנעמ-םיטניא

 רימ יו .הלאש רעקיזָאד רעד ףיוא ןרעפטנע וצ זיא רעווש

 -רָאּפערדָאטעג עטנַאמרעד ןיוש יד ץוח א זיא ,טציא זיב ןסייוו

 ןופ ןרָאװעג ןענופעג טשינרָאג ,ןעגנונכייצרַאפ ןוא ןשזַאט

 עניימ ןופ .ןייז ןמרמ םעד ףיוא לָאז סָאװ ,רעביירש עדייב

 רעשזדָאל ןיא שטיוװָאקלעז ףסוי טימ ןטקַאטנָאק עכעלנעזרעּפ

 ןפראוו לָאז סָאװ ,ןורכז ןיא ןבילבענ טשינרָאנ רימ זיא ָאטעג

 תודוס-דוסב זא ,ךעלנעמ רעייז .םעלבָארּפ םעד ףיוא טכיל א

 -ול רענייר, ראפ טצונענסיוא ךיוא סעקינָארכ ענייז רע טָאה

 רעבָא זיא'ס .ןפירנאב עקידהמחלמראפ יד טיול ,"רוטַארעט

 -ָאֹּפִא ייס ,(ָאטעג רעשזדָאל ןיא) רע ייס זא ,רַאבמעננָא רעייז

 םעד טנעקרעד עדייב ןבָאה ,(ָאטעג רעוועשראוו ןיא) יקסנישט

 לניופ-עמַאמ א יו ,עלהשעמ סנעסרעדנַא ןופ תמא ןרעטיב

 ,טרָאװ ַאזַא זיא טײקוײש, זַא ,ךעלעציּפ עריא ףיוא טרעלק
 עשירעלטסניק עכעלשטנעמ עיירפ יד ."טשיורָאג טנײמ סָאװ
 -סיוא זיא -- גנורעטסייגַאב עשירעביירש ענעי --- ,טייקנייש

 ןבילבעג זיא ןעמ .,ָאטעג ןופ ?עווש רעד ייב דלַאב ןעגנַאנעג

 רעמיש רעדעי טססוג סע ּוװ ,טעטילַאער אזא ןגעקטנַא ןייטש

 גנַאל ןיוש סילַאװַאנ טָאה סָאד .ןביולנ ןוא גנונעפָאה ןופ

 רעד ףיוא ןכַאז עֶלא :עירעטַאמ רעשירעלטסניק ןגעוו טגָאזעג

 ייז ןגעו לָאז ןעמ ,טאקילעד ןוא שירעמעפע וצ ןענעז דרע
 -ָאטעג רעד .קורדסיוא ןא ייז ןבענ -- אטישּפ א ,ןטכַארט

 ןטרעקרַאפ ןיא לומרָאפ עקיזָאד יד טקיטעטשאב טָאה םוהת

 זא ,רוטַאנ ַאזַא ןופ ןעוועג ןענעז ןשינעעשעגנ-ָאטעג יד :ןיז

 ןעװעג ןיוש זיא ייז ןגעוו ןטכַארט ןוא ייז ןיא ןבעל זיולב

 ןבעגרעביא ןגעו ךָאנ טדער רעוו ,הרובנ עכעלשטנעמרעביא

 .טרָאװ םענייש ןטימ סע

 רעד ןיא ןגנָארטעגניירא ליפ טשינ ןבָאה רעביירש ערייב

 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב רוטארעטיל
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 -ענ, ךוב טכעלטנפעראפ קיצנייא סיקסנישטָאּפָא ץרּפ .המחלמ

 ןופ ןרוּפש ךיז ןיא טַאהעג טָאה ,(1933 ןענישרעד) "דנו

 -עזָארּפ עקידמוצמיצ יד .רעפסָאמטַא רעשיעדיא סעצרּפ ,9 .י

 -יסח ןופ גנודָאל רעסייה א טימ טּפַאזעגכרוד זיא גנורעדליש

 -עג ,טסיירד זיא ץַאז רעשיּפע ןייז .םולח ןוא סָאטימ ןשיד

 רלעה-טּפיוה רעד .גנּוװש ןשירעטכיד ןכעלרע טימ ןוא טנַאּפש

 ,תוריתס ןשיווצ טריפעג טרעוו ,שקבמה ןנחוי ,"דנו-ענ , ןופ

 ןופ טלַאהניא םענייר ,ןשיטע ןא ךָאנ ןשינעכוז ,גנושזדנאלב

 ,רעטעּפש טָאה ,יקסנישטָאּפָא ץרּפ ,רבחמ ןייז .ןבעל ןשיריי

 -ווירביַָאטעג א ןופ םישובלמ יד ןיא ,ָאטענ רעוועשראוו ןיא

 טָאה רע .שקבמה-ןנחוי א ןיא טלדנַאװרַאפ ןיילא ךיז ,רענערט

 ןענופעג ןשטנעמ עקירנעקנַאצ ןופ עיגָאלָאריטרַאמ רעד ןיא

 סנּפָארט עניילק יד ,הנומא ןוא טכיל ןופ עקשזעטס עלָאמש יר

 .שינרעטצניפ רעטסערג רעד ןיא טסיירט

 ןיא ןייגניירא ןזיב ןזיווַאב טשינ טָאה שטיוװָאקלעז ףסוי

 .ךוב א ןיא ןטעברַא עשירארעטיל ענייז ןעלמאזוצפיוא ָאטעג

 טכעלטנפעראפ ,ןרָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא'ס יװ ,טָאה רע

 .עסערּפ עשידיי רעד ןיא ןעננולייצרעד ןוא ןשזַאטרָאּפער ,ןציקס

 -שרָאפ עֶלעניגירַא רָאנ א סנייז ןורכז ןיא ןבילבעג זיא רימ

 .טפירש רעכעלטפַאשנסוו א ןיא טכעלטנפעראפ ,טעברַא

 ענײז ןוא טױט רעד, :;ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה טעברַא יד

 ןוא עיפַארגָטנטע רעשידי רעד ןיא ןטנעמָאמ-טײלגַאב

 ןעננילק ,שיאיבנ שממ ,שירעעזלעה-קידארומ יו .ײרָאלקלָאּפ

 -רעלטיה רעד .ןרעיוא ערעזדנוא ןיא טציא רעטרעוו עקיזָאד יד

 ןשילױוּפ ןרַאפ סעסָאק יד טפרַאשעג טָאהעג ןיוש טָאה טיוט

 -עג ךיז רָאג רעביירש רעשידיי א טָאה ָאד ןוא --- םוטנדיי

 ןכעלדירּפ םענופ ןטנעמַאמ-טיילנַאב יד ןשרָאפסיוא טזָאל

 רע טָאה יצ .ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא ןסַאמ עשיריי יד ייב טיוט

 -ָאטעג א ןופ ןרָאי יד ןעמוקנָא ןלעוו'ס זא ,ןעזסיורָאפ טנָאקעג

 -ַאק ןקידמונהיג אזַא ןנָארטוצ םיא סע ןלעוו ייז ןוא הפוקת

 ןטנעמָאמ-טיילגַאב עריא טימ הסיסג עשידיי ןופ ּפָאקסָאדייל

 עשידיי עשינַארט א יו רָאנ ,לאירעטַאמ-שרָאפ יװ טשינ

 ? טעטילאער

 רעשזדָאל עשידיי עדייב ראפ זא ,ןייז רעשמ ךיז ףרַאד ןעמ
 ןעוועג טשינ סָאטעג יד ןיא טעברַאדװיכרַא רעייז זיא רעביירש

 עלופטרעוו ןבילברַאפ ןענעז עדייב ןופ ביוא .ךיז ראפ ?יצ א

 ןופ זילב םטשינ ןעגנונעכייצפיוא ןוא ןשזַאטרָאּפערדַאטעג

 -ַארעטיל עדעוװטעי רעביא ןגייטש ייז) --- טייטאב ןכעלטכישעג
 ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד סע זיא ,(?ומרָאפ עשיטירק-שיר

 -עפַאש ,ענעריולראפ ערעייז טכיוהעגניירא טעברַאדויכרַא רעד

 -רעסבָא רעקידמירוסי רעכעלנעטדנָאט רעייז ןיא .תוחוכ עשיר

 -קערב ענעשָאלעגסיוא יד וויכרַא ןרַאפ ןעלמַאז םעניא ,עיצַאװ

 ןענופעג ייז ןבָאה -- ןבעל שידיי קידנעקנַאצסיוא ןא ןופ ךעל

 -ָאטעג ןטמיוצרַאפ ןיא .עיזוליא ןופ רעיוט עקידפושיכ סָאד

 -ירָאה עמינָאנַא יד טמיוצרַאּפמוא ןבילבעג רעבָא ןענעז םוחת

 סָאד ,רָאלקלָאפ-ַאטעג ןעלמַאז סָאד .טייקשירעפַאש ןופ ןטנָאז

 טָאה ,טייצ-לבמ רעד ןופ תונויסנ עשידיי יד ןריסקיפרַאפ

 "נוה ןקידהריצי ןעמינָאנַא א םעד ייז ןיא טליטשעג זייוולייט

 ךיז ןזָאל סָאװ ,רעכיוט-םי יו ןעוועג עדייב ןענעז ייז .רעג

 -רעביוא רעד ףיוא ןעגנערבסיורא ןטנורג ערעטצניפ יד ןיא

 -יירש ערייב .סנבעל ענעגנַאנענרעטנוא ןופ םינמיט יד ךַאלּפ

 ףָאטש-רעיוז ןשירעפַאש ,ןלַאטױו ַא טנָאמרַאפ ןבָאה רעב

 ענעי ןופ רעטצניפ רעד ןיא שינעשזדנַאלב-ַאנד רעייז תעב

 עקַאט זיא לַאװסיױא-ףָאטש ןופ טנָאזירָאה רעד .ןרָאי עטיוט

 רעבָא ,ןכות ןשירבַאקַאמ טימ לופ ןוא טרעלעמשראפ ןרָאװעג

 עשירעפַאש סָאד ,תובישח רעשירָאטסיה ןופ טנָאזירָאה רעד

 -טרָאװ ןקיגנעהּפָאמוא םענופ ליצ רעקילייה רעד ,רעייפ עיירפ

 -ראפ טשינ ייז ייב טייקטמיוצרַאפ רעד ןיא זיא ,קורדסיוא

 .ןעגנַאגעג ןריול

 -יסּפ יקסנישטָאּפָא ץרּפ טָאה ָאטעג ברע ןרָאי ?יפ ןיוש

 טפנוקוצ רעקיליורג רעד ןיא קילב א טימ ןוא ףיט-שינָאלַאנ

 -נעהּפָאמוא רעשירעפַאש ןופ עיידיא עקיזָאד יד טקירדעגסיוא

 ,רעלָאמ ןשידיי א ןופ ןטנווייל יד ןגעוו קידנביירש טייקיג

 םעד..,, .דנַא .ווצ רעֶלָאמ םענעי ןופ ןטלַאטשעג יד ןיא רע טעז

 ןבעל סָאד ןעמענ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ עינָאמרַאה ןוא טסנרע

 סָאמסָאק םוצ תוכייש רעייז זא ,ןסייוו סָאװ ןוא טסנרע רעייז

 טריטיצ) "טייקיגנעהּפָא רעשיטע רעסיורג א ןיא ייז טלעטש

 ןבעגעגסיורא ,יקסנישטָאּפָא .ּפ ןופ "ןטפירש עטלמַאזעג , ןופ

 .(1981 ,קרָאי-וינ ,יקסנישטָאּפָא-רעּפָא הניר רעטסעיוש ןייז ןופ

 ייס ןוא יקסנישַטָאּפָא ייס ,רעביירש רעשזדָאל עדייב

 ןגעוו ןסעגרַאפ טשינ עגר ַא ףיוא ָאטעג ןיא ןבָאה ,שטיװָאקלעז

 ןבָאה ייז .סָאמסָאק ןקיבייא ,ןעיירפ םוצ תוכייש ןעמינָאנַא םעד

 עינָאמרַאה יד טכיוהעגניירא ןטפירש-ָאטעג ערעייז ןיא עדייב

 זיא סָאד לפיוו ףיוא --- טיײקיגנעהּפָאמוא רעשירעביירש ןופ

 רעייז שיגַארט יװ .געט עכעלקילגמוא ענעי ןיא ךעלנעמ ןעוועג

 ךָאד ייז ןבָאה -- ןעװעג ןבָאה טשינ לָאז ןבעל ךעלנעזרעּפ

 -טייצרעביא ןַא יו טרעיומראפ םיא ,ןטלַאהעגפיוא םולח רעייז

 קינָארכ רענעבירשעג-ךעלגעט רעייז ןיא בוח ןלַאנָאיצַאנ ןכעל

 סנדייב ערעייז -- תקינָארכ רעייז זיא ראפרעד .םונהינ ןופ

 -ראפ רענענייא רעייז ןופ קינָארכ יד זיולב טשינ -- תולרונ

 קינָארכ רעייז ןופ .טייקשירעפַאש רעטדנעשעג ןוא רעטמעש

 עלא ראפ טלינ סָאװ ,האווצ עשירעביירש א ןדנוא וצ טדער

 רעטמיוצראפ רעשידיי רעדעי ןופ ףור רעד זיא סָאד .ןטייצ

 ןוא גנולפייווצראפ ןיא טסייג םענענָאלשעג ןופ ,טייקשירעפַאש

 רוד-רעביירש רענעטינשרַאפ רעד .גנוטכענקרַאפ רעדעי ןופ

 ךיוא גנונָאמ עסיורג ןייז טקיש תונויסנ ערעטיב ענייז טימ

 -ָאט א ךיוא זיא סָאד .ןברוח ןכָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רוד םוצ

 -נעהּפָאמוא ןא ראפ תורוד עקידנעמוק יד וצ ףור רעקידנענ

 .ןבעל שירעפאש ,שידיי ,יירפ-ךעלשטנעמ ,קיג
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 לניּפש והיעשי

 : רעדיל ייווצ

 רע םיינ-םישורב טנעה עשידיי יד וצ ב

 א פארט ןוא םיוװט ןַאילוי ןופ

 ? טציא וטסיב רעוו .טכַאנייב ןרעטסילפ טירט -- ןיק ןשידיי םייב עטגייווצראפ טנעה ענייד

 .ןושל ןשידיי ןופ ןפַארמ ענעכַארבעצ -- .םיוט טשינ ןענעז ייז
 / עט = עי עז ,רעטרעוו עשידיי-טלַא טימ א : . זדנוא י ו : 4 א יז ןעילג רענניפ ענייד
 .םישורב ץטיוט ראפ תוכז רעקיטכיל א .רענרעד ןוא ןפַארט טימ

 -- ייז ןשיוצ א
 ,יינש ןיא ןברָאטשעג ןקלָאװ א
 ,ץילב ןופ רעמיש א ןרעוו ךייא ךיא ןעק יו -- ריא ןופ הנס רעד טנערב'ס ּוװ
 ? ןשָאלראפ ךיוא רימ ןיא זיא טכיל סָאד זא | .ןעמַאמ רעשידיי ןייד ןופ
 במעד ןפיוא טילב סָאװ ,ןירג סָאד וליפא ןעיירד ןיא ןגיובעג ךָאנ טייטש יז
 -- תבש ןופ רעטכייל יד רעביא
 -- ווד יו
 ןעײכָארמט ענייש ענייד רעביא

 .םישורב עמיוט יד ןענייוואב

 ,טריפ רע ּוװ סייוו רעוו -- ןגָאװ-ןרעטש רעד
 ןטוג םוצ יאדווא אמתסמ טנעה עשידיי עקיכָאנק ענייד
 תוכז ןקיטכיל םעד טאהעג ןבַאה
 טכיל ץלעּפָארט ַא טנַאמראפ טלָאװ ךיא ןעוו ףוג ןשידיי םעניילק ריא ןגָארמ וצ

 .ןטיהעג האווצ רעייא ךיא טלָאװ -- הרונק וצ ַא
 .תובָא עשידיי ןופ דרע רעד ןיא

 ,ןשָאלרַאפ טכַאנ טימ --- ריא יוװ ןיב ךיא רָאנ -- רעגניפ עשידיי ענייד ןענעז טציא

 .ןציש טשינ ןפַארט עניימ טעװ סָאװ ,רבדמ א .רעייפ ןיא רענרעד עטלשירקעצ

 םישורב וצ ןּפַארט טימ טגניז סָאװ ,לגיופ א ןדיי תונחמ עטױט יד ראפ טסגניז וד ן
 .ןזיולק עטנערבראפ עלא רַאפ ןוא א

 ןעלדיר עשינרבק יד זדנוא וצ ןענייוו'ס יו ,ייוו
 .ןעייכָארט-םינוגינ עדמערפ ענייד ןשיווצ
 -- טכאנייב ךיא רעה יווייס
 -- טנעה עשידיי ענייד ןופ

 .ןעלדיפ עשידיי עטלא ןופ תוניק יד א

 .ןצילב ענעברָאטשעג ןוא תרכ ןופ ,תרכ ןופ

ק(;(;,;,+,(+(+,+,+=+=++,(,+6ס6+ס6+ס+ס+ס+ס,+,+,?242460(2(2(2סקסקסק:קסקס/קס;טש0ץ0ח00;!:/
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 רע כיּב-גָאט ןופ ןנוצסיוא

 טכער רעייז ןקידייטראפ רעדניק

 רעניוו ָאנָאב

 1943 רעבמעװַאנ ןט24 םעד ,ךַאװטימ

 -עג עדנגלָאפ ןפָאלראפ טרָאסערדריּפַאּפ ןיא ןיא טנייה

 -ראפ טָאה "עקלוקש רעד ןיא טייג סָאװ דניק א :שינעעש

 ,קנַארק ןיא רעטומ ריא :;ץורית סלא קידנבעגנָא ,טקיטעּפש

 -עג יז טָאה ?ָאװטצינּפולַאכ , סרעטומ רעד קידנרעפילּפָא ןוא

 םעד בילוצ ןוא ,ּפוז יד ןעמוקַאב טעוװ יז זיב ,ןטרַאװ טזומ

 וצ ןעוועג ןעגנוװצעג יז טלָאװ ,לַאפנגנעק ןיא .,טקיטעּפשראפ

 -עּפ , יד טָאה ףָארטש סלא .רעטומ רעד ןופ ּפוז יד ןרילראפ

 עלעדיימ סָאד טפָארטשַאב ַאקסנעלָאמס ןירערעל יד ,"ןיגָאנַאד

 טרעדָאפעג ןבָאה רעדניק יד .גָאטימ םעד ריא ןעמענוצ טימ

 טָאה "ןיגָאגַאדעּפ , יד .גָאטימ םעד ןבענקירוצ ריא לָאז ןעמ

 ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רעדניק יד .טגָאזעגּפָא

 ,גָאטימ םעד ןעמענוצנָא טנָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .םעד

 יקסנאנזָאּפ .י
 ,טרָאסער-ריּפַאּפ ןופ רעטעברַאטימ א ,יקסנַאנזָאּפ בוקַאי

 ;ןינע ןבלעז ןנעוו טנכייצראפ

 1943 רעבמעוװָאנ 9

 טרָאסער ןיא זדנוא ייב טריסַאּפ טָאה ךָאו ענעגנַאנרַאפ

 לייו ,ןענעכייצראפ וצ טרעוװ זיא'ס ןכלעוו ,טנעדיצניא ןא

 .ָאטעג ןיא ןשינעטלעהראפ יד ראפ שיטסירעטקַארַאכ זיא רע

 טָאה ערעדנא ?יפ ייב יװ ,גנומענרעטנוא רעזדנוא ייב

 .רעדניק ראפ עלוש א טריזינאנרָא ןטָאנָאמ עטצעל יד ןעמ

 עכעלטע ךיוא ,ךַאפ א טימ ןעמאזוצ -- ןענרעל רעדניק יד

 -רַאֿפ יד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןדנַאטשנגעק עניימעגלַא

 -נעלָאמס יורפ עסיוועג א ןיא עלוש רעזדנוא ןופ ןירעטלַאװ

 טשינ ךיז יז טסַאּפ ,עינרענע ךס א טדנעוורַאפ יז שטָאכ .אקס

 ןבָאה רעדניק יד .ןטסָאּפ םעד ףיוא -- גנוניימ ןיימ טיול ---

 ייז וצ ךיז טיצַאב יז .עיטַאּפמיס ?יפוצ ןייק ריא ראפ טשינ

 ריא טניז .טכערענמוא -- ןלַאפ ךס א ןיא ןוא ,גנערטש וצ

 ןופ רעטלַאוװרַאפ ןטימ "טפאשדניירפ ערעטנענ , א טדניברַאפ

 ןליו ןוא טייקנסירַאֿפ ריא ןיא ,ןַאמלענייב טרָאסער
 .טצענערנַאבמוא

 רעדניק יד ןופ ענייא טָאה ךָאו ענעגנַאנרַאפ ןופ ביֹוהנֶא

 -לָאװרַאפ יד ,לוש ןיא טונימ עכעלטע ףיוא טקיטעּפשראפ ךיז

 ךיוא ןוא ,טעברא רעד וצ ןזָאלענוצ טשינ ריא טָאה ןירעט

 .ּםֹוז יד טנָאזענּפָא ריא

 יד לַאז ןפיוא ןגָארטעגניירא טייצ-גָאטימ טָאה ןעמ ןעוו

 -- רעדניק יד ןבָאה ,ּפוז-לָאטרַאק רעסייה רעד טימ עזַאװ

 .ןעמענ וצ ּפוז יד טנָאזענּפָא ךיז --- טסעטָארּפ ןופ ןכייצ סלא .

 ןפָאלעג זיא -- ןייב ןזיב טרירעג -- אקסנעלַאמס יורפ יד

 .ןענַאמלעגייב וצ ךיז ןנָאלקַאב

 טָאה -- טייקיציה ןייז טימ טנַאקַאב -- ןַאמלענייב

 -ראפ רעד ןגעקטנַא ןינע ןצנַאג םעד ןטעלגראפ וצ טָאטשנָא

 ןעננָאהראפ רע טָאה -- רעדניק יד ןופ עיציזָאּפ רעטנשקע

 ןעמ טָאה סנגרָאמוצ .נעט יירד ףיוא לוש ןופ טייקיטעט יד

 -ראפ רעד ןטעברעביא ןלָאז ייז ,טננַאלרַאפ סנירעליש יד ןופ

 ןבלעז םעד .ןָאט וצ סע טגָאזענּפָא ךיז ןבָאה ייז .ןירעטלַאװ

 ,טרָאסער ןופ רעטעברא עקירָאירעדנימ ערעדנא יד ןבָאה גָאט

 רעד וצ ןייטשוצוצ ןסָאלשַאב ,לוש יד טשינ ןכוזַאב עכלעוו

 ,גָאטימ םעד ןעמונעגנָא טשינ ןוא ,עיצַאטסעפינַאמ-רעגנוה

 טקידיילרעד .םענרַאפ ןקידנעָארד א ןעמונעגנָא טָאה ןינע רעד

 -ער ןרעדנַא ןופ ךיז ןשימניירא סָאד קנאד א םיא ןעמ טָאה

 לַאפ םעד ןיא טָאה רעכלעוו --- ץישובייא רעטלַאװרַאפ-טרַאס
 .טקַאט ןוא טייקטנכערַאב גונעג ןזיוועגסיורא

 עיצקַאפסיטַאס א ןבעג טפרַאדעג ךיוא רעבָא טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה קעווצ םעד וצ .ַאקסנעלָאמס ןירעטלַאװרַאפ רעד

 ,ןרָאטקורטסניא ןופ גנולמאזראפ עלעיצעּפס א טריזינאגרָא

 ףיוא .ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב ןופ ןטאגעלעד ןוא רעריפ-ןּפורג

 -ערּפ טימ ןטָארטעגסיױרא ןַאמלענייב זיא גנולמַאזרַאפ רעד

 ייז סָאװרַאפ, :טפַאשנַאמ רעד ןופ סרעדַא ןפיוא סעיזנעט

 ."רעדניק יד ףיוא סולפנייא רעייז טצונעגסיוא טשינ ןבָאה

 -עברא יד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד וצ ןנַארפ עניוזא ןרעהעג

 זײרּפ ןדעי ראפ טָאה אקסנעלָאמס רעבָא ?טרָאסער ןיא רעט

 טפרַאדעג ןעמ טָאה רעבירעד --- עיצקַאפסיטַאס א טגנַאלרַאפ

 ,עידעמָאק יד טָא ןריזינעצסניא

 רעניוו .ב

 1944 יאמ 8

 רעדניק יד ןופ קיירטש ןגעוו רעטרעוו עכעלטע -- טנייה

 עקצינווענאל ףיוא ךיז טניפעג רעכלעוו ,טרָאסער-רעריינש ןיא

 .30 רעמונ

 יקסווָאפמור ענעלעה זיא טרָאפער םעד ןופ ןירעטייל יד

 זיא רעטסיימ-ןאמכאפ רעד .סעזערּפ ןופ ןירעגעווש יד ---

 .נרעבנעטָאר :טסייה רעכלעוו ,שטנעמ רעגנוי א
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 הביס א סעּפע בילוצ טָאה גרעבנעטָאר זא ,טריסַאּפ טָאה

 ןופ ןפרָאװעגסיורא ייז ןוא ,ךעלנניי ריפ טשטַאּפעגסיױא

 "ער יד טקיירטשראפ ןבָאה ףיורעד רעפטנע סלא .טעברַא רעד

 ןבָאה ייז .טעברא יד ןפרָאוװעג טשינ ןבָאה ךעלנניי יד ,ןטרָאס

 .ייז טרעהעג עכלעוו ,ּפוז יד ןעמענוצנָא טגָאזענּפָא רעבָא ךיז

 עטרינַאלּפ יד :;ןפוא אזא ףיוא טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה ייז

 ךשמ ןיא טריפעגסיוא ייז ןבָאה ,גָאט ןקידנפיול ןפיוא טעברַא

 ןוא (העש פ רָאנ ןטעברא רָאי 17 זיב רעדניק) .העש 274 ןופ

 .ןָאטעג טשינרָאג ןוא ןענַאטשעג רעדָא ,ןסעזעג ייז ןענעז ןַאד

 םעד ןגעוו ךיז קידנסיוורעד ,ןטרָאסער ערעדנא ןופ רעדניק

 טפַאשנַאמ רעד ףליה וצ ןעמוק וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,קיירטש

 .ןּפוז ענענייא יד --- ייז קידנבעגרעביא ,עקצינוועגַאל ףיוא

 .עטכישעג עבלעז יד טרזחעגרעביא ךיז טָאה סנגרָאמוצ

 ןבָאה רעדניק יד .ןעגנּוָארד םוש ןייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע

 "ייורעד ריפ יד טעברא רעד וצ ןרעקקירוצ סָאד טגנַאלרַאפ

 ,קיירטש םעד ןסייררעביא ןופ זיירּפ סלא ,ךעלגניי עטרעט

 טרָאסער ןיא ןזיא ןינע םעד ןופ גנופרַאשרַאפ רעד בילוצ

 -רעדיינש רעד ןופ רעטייל רעד ,יקסוואשראוו דוד ןעמוקעג

 -ָארד ףיוא טייצ קיניוו טשינ טצונראפ טָאה רע ,עלַארטנעצ

 טָאה רע ןעװ ,ןַאד טשרע רעבָא .ןדעררעביא ףיוא ,ןעגנוא

 רעד טעוװ געט יירד ןופ ךשמ ןיא זא ,טרָאװ-ןרע ןייז ןבענעג

 ןעוועג םיכסמ ךעלגניי יד ןבָאה -- ןרעוו טקידיילרעד ןינע

 .ּפוז יד ןעמענוצנָא

 ךיז ענעּפרַאװעגסיױרא יד ןבָאה ,גָאט ןבלעז םעד ךָאנ

 ,טעברא רעד וצ טרעקעגקירוצ

 ַאטעג ןיא עיצקַא-טעטירַאדילַאס

 רעניוו .ב

 1945 רעבמעװָאנ ןט23 םעד ,קיטסניד

 ףיוא קירבַאפ-לנענ רעד ןיא ןכַָארבענסױא ןיא ןטכענ

 טימַאב רעטייל רעד :עדנגלָאפ זיא הביס יד .קיירטש ַא עקצופ

 יד ןופ לייט א ןקיטייזאב וצ טייצ ערעגנעל א טייז ןיוש ךיז

 -באפ יד ןריזילַארָאמעד ייז :ץורית םעד טימ רעטעברא עוויטקַא

 רעטעברא יירד ןפָארטעג רע טָאה קירוצ געט רָאּפ א טימ .קיר

 טָאה ,סָאד קידנצונסיוא .טעברא רעד ייב ?כיב א ןענעייל

 ןבָאה רעטעברא עוויטקַא יד .טקיטייזַאב טעברא רעד ןופ ייז רע

 -נוה ןסיורג םעד בילוצ .עיצקַא ןא ןפורסיורא טלָאװעג דלַאב

 -סיוא-עיצַאר ראפ ןיא סע ןוא ,ָאטעג ןיא טשרעה סָאװ רעג

 ןקידנעמוק ןפיוא ןניילּפְא טזומעג סָאד ייז ןבָאה ,גנולייט

 ,קיטנַאמ

 רעניזדַאר יוװ םעדכָאנ (ירפ ןטכענ :טסייה סָאד) קיטנַאמ

 רעד וצ רעטעברַא יד ןעמענוצקירוצ טגָאזענּפָא ךיז טָאה

 ,רענָאטימ יד ןעמונעג טשינ רעטעברא יד ןבָאה -- טעברַא

 יד ןבָאה -- 9 ץוח א --- ןָאזרעּפ 90 םורא ,רעטעברַא עלַא

 .ןעמונעג טשינ רענָאטימ

 יד ןבָאה ,ןכערב ךיז ןעק ?ייט א זא ,קידנבָאה ארומ

 -ער ערעדנא ןיא עיצקא ןא ןריפוצכרוד ןסָאלשַאב רעטעברַא

 ףיול ןיא ,עקידנקיירטש יד ראפ רענָאטימ ןעלמאז ןופ ןטרָאס

 ,רעגָאטימ 90 ןעלמאזפיונעצ ןעגנולעג ןיא גָאט ןקיטנייה ןופ

 .עיצקַא יד ןטלַאהוצנָא םעד טימ ןוא

 ןרָאװעג זיא ,םעד ןנעװו ךיז קידנסיוורעד ,רעניזדטר

 טימ רעטעברא יד טָארדעג ןוא ,טכארבענפיוא ךעלקערש

 ףרַאד ןנרָאמ זא ,טרעלקרעד ךיוא טָאה רע .ןצנעוװקעסנָאק

 ןגרָאמ ךיז ייז ןלָאז רעבירעד ןוא ,רעטסיימ רעשטייד א ןעמוק

 ,ןריפפיוא ק"דנעטשנָא

 ןוא רעטסיימ ןופ ץנעוורעטניא רעד ךָאנ -- טנווָא ןיא

 ;סימָארּפמָאק רעדננלַאפ ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא ,רעריפ-ןּפורג

 --- םישדח ייווצ ףיוא ןעננָאהרַאפ ןרעוו רעטעברא ייווצ

 ענעגנָאהראפ ייוצ יד .טעברַא רעד וצ קירוצ טמוק רענייא

 -טנע ןעמענ ןעמוק ןכָאװ ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןזומ רעטעברא

 ןּפוז לייט א ןענעז תועידי ענעגנַאגרעד טיול .ןענייש-סגנוסַאל

 טלָאזעג ךיז ןבָאה ןטרָאסער ערעדנַא ,טקישעגקירוצ ןרָאװעג

 קיירטש ןטימ טריפעגנָא .געט עטסטנעָאנ יד ןרעייטשַאב

 .ןוז סרעניזדַאר טָאה



 שזדָאל שידיי 10

 *י ק סננַאנזַא פ יי

 ָאטע ג ןיא דנַאטשרע דיוו

 1944 רעכמעטּפעט 2

 ךיז רימ ןבָאה ןיקסווָאכַאילב ןוא ןצישיבייא ןופ ליומ ןופ

 טָאה סָאװ ,שינעעשעג רעקידנרעטישרעד רעד ןנעוו טסווורעד

 .20 עקצינוועגַאל ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,רעגאל ןיא טריסַאּפ

 -נַאמ עמיס רָאטקָאד ערעדנא ןשיווצ ןענופעג ךיז טָאה ןטרָאד

 ,רעינישזניא ןַא -- ןַאמ ןטימ ןירעטקָאד-רעדניק א -- סלעד

 .רעדניק ייווצ ןוא

 עקירָאי-16 ענייש רעייז יד זא ,טלָאװעג טָאה קילגמוא רעד

 ןיא ןווָאביב סנַאה ןלַאפניירא לָאז סלעדנַאמ יד ןֹופ רעטכָאט

 זיא ,דנַאטשוצ ןקידנפוליגב א ןיא ,טנווָא ןסיוועג א ןיא .גיוא

 -ַאק ןייז ןיא ןגיוצעגניירא ,רָאדירָאק ןיא ןלאפעגוצ ריא וצ רע

 -ראפ ךיז טָאה לדיימ סָאד .ןקידלַאװגראפ טלָאװעג ןוא טעניב

 -עלאב רעד טָאה ןַאד .ןעיירש וצ ןביוהעגנָא טָאה יז ,טקירייט

 ןַא ןסָאשעגכרוד ריא "טיוט ןוא ןבעל רעזדנוא רעביא , סָאב

 -ראפ ןעמונעג טָאה עמַאמ יד .טעדנוווראפ רעווש ןוא גיוא

 -ַאב טָאה "ןטסיירט , וצ ריא ידכ ,ווָאביב ,ןענייוו טלפייווצ

 ןבלעז םעד  .עילימַאפ עצנאגנ יד ןקישוצסיורא ךיילג ןליופ

 -לעוו ,רעילימ ר"ד ,רָאטקָאד-טּפיוה רעד טלייטעג טָאה ?רונ

 ןרָאװעג זיא רע .סלעדנאמ יד ראפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רעכ

 ,רניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ טקישעגנסיורא

 1944 רעכמעוװָאנ 9

 -ענניירא טשינ ךיא בָאה געט 10 ןופ ךשמ ןיא .קיטנוז

 ןענעז רימ זא געט 10 ןיוש .טפעה ןקיזָאד םעד ןיא טסוק

 רעד ףיוא ךיז טניפעג רעכלעוו ,רענַאל ןיא טריטרַאווקעגנייא

 .16 .רנ ,סַאג ַאבוקאי

 -עעשענ יד ןביירשאב טלָאװעג ןנעווטסעדנופ טלָאװ'כ

 ,רעבמעווָאנ ןט9 םעד ,קיטשרענָאד :ייר רעד טיול ןשינ

 רעד ערָאנ רעזדנוא ןיא טרעהרעד ךיז טָאה טכַאנרַאפ 0 םורא

 סָאװ ,ןדָאל ןיא ּפעלק עקרַאטש יירד :לַאנניס רעטדערעגּפָא

 ןוא יורפ ןײז טימ ןעמאזוצ ,יקסנַאוזַאּפ בוָטַאי .שזניא *

 -יװְקיל רעקיטליגטנע רעד תעשב ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רטטכַאט

 ןיא ןענופעג ךיז ײז ןבָאה ןכָשװ 10 עּפַאוט .ָטסעג ןופ עיצַאד

 עכעלטע ָאד ןעגנערב רימ .טרָאסער'ריּפַאּפ ןיא ,שינעטלעהַאב א

 .שינעטלעהַאב רעד ןיט טוכיײצרַאּפ ,ךוביגָאט ןופ ןגוצסיוא

 -סיוא ייווצ ערעזדנוא .,רַאפעג עטקעריד א טנָאזעגסיױרָאפ ןבָאה

 -קריוו ןבָאה ** קרַאמ רעטולַאב ןופ ןרָאטַאמרַאפניא עטוונרּפעג

 :ךאז עכעלרעדיוש א ןבענעגרעביא ךעל

 רעד ןוא ,שינעטלעהַאב רעזדנוא טריצנונעד טָאה ןעמ

 העדב טָאה רעדורב ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמַאק

 -"ָאּפירק , ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,ןכוזַאב וצ ןגרָאמ זדנוא

 טשינ ןיא סָאד זא ,ןנָארטרעד ךיוא זדנוא טָאה ןעמ .ןטנעגַא

 ,ךָאו יד .שינעטלעהאב א ןעניפעגסיוא ןופ לַאפ רעטשרע רעד

 .ןרעלעק ןיא ,ןלַאקָאל , עכלעזא 8 טרידיווקיל ןיוש ןעמ טָאה

 רעשיטַאמַארד א טליּפשענּפָא ךיז טָאה ייז ןופ םענייא ןיא

 לאינד רָאטקָאד רעד ןלַאפעג זיא'ס ןכלעוו ןופ ןברק סלא ,ףמַאק

 ,ןרָאװענ טּפַאכעג ןענעז קינעמילּפ ןוא רעגָאוװש ןייז .ּפָאקסיײװ

 ןענַאװ ןופ ,16 ַאבוקאי ףיוא טריפענרעבירא ייז טָאה'מ ןוא

 ..ןפולטנַא וצ ןעגנולעג ייז זיא סע

 -ניירא ווָאביב סנַאה ןיא ,םעד ןנעוו ךיז קידנסיוורעד

 -ורב ,ןדניווש ףליה וצ ןעמונעג טָאה רע .החיצר ןיא ןלאפעג

 ךיז ייז ןבָאה טרעפעכלַאז ןוא ,עניארק ןסיוועג א ןוא ןרעד

 ןייז טימ רָאטסָאד ןופ שינעטלעהאב רעד וצ טזָאלענקעװא

 .ןטַארַאפ טָאה ןעמ עכלעוו ,עילימַאפ

 םענעכָארבעצ ןייז ףיוא קידנקוק טשינ ,ּפָאקסייװ ר"ד

 םעד טקידייטראפ שידלעה ןוא ,ןגעקטנַא סיורא ייז זיא ,סופ

 -ילּפ יד ןעמוקענ םיא ןענעז ףליה וצ .רעלעק םוצ גנַאנניירא

 ,וָאביב ןענעז טאטלוזער ןיא .,רעטסעװש ןוא סעקינעימ

 רעבָא זיא'ס .ןרָאװעג ןנָאלשעצ טונ ןיַארק ןוא רעדורב ,דניווש

 ,"לטרעפ עשידלעה , סָאד ףוס םוצ ןבָאה טניזעג זא ,רָאלק

 םעד ןעמענראפ וצ ןעגנולענ ייז זיא סע .סעשַאדוי ןוא ןשטייד

 טָאה גנוקידייטראפ עטלפייוצראפ סנעמעוו ,ּפָאקסיװ ר"ד

 .רעדילגטימ-החּפשמ עקינייא ןופ ןפיולטנַא סָאד טכעלגעמרעד

 טאהעג טשינ ךיז ייב ןבָאה עכלעוו ,דניווש ןוא ווָאביב

 -קירוצ ןוא ,קרַאמ רעטולַאב םוצ ןפָאלעג ןענעז ,רעוועג ןייק

 טגיילעגקעווא ייז ןבָאה ןסָאש ריפ טימ .רעוועג טימ ןעמוקעג

 ךיז טָאה רעכלעו -- שטנעמ ןרַָאברעדנּוװ םעד ,ןטיוט א

 ןופ רעייטשרָאפ ןפיוא טנַאה א ןביוהוצפיוא טביולרעד

 ."קלָאפ ןרעה

 ןרידיווקיל ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא טנעדיצניא רעד

 .ָאטעג ןיא ןשינעטלעהַאב ייר א

 -רַאפ ָאטעג יד ךיז טָאה ,ָאטעג סָאד ןרידיװקיל ןכָאנ **
 .קרַאמ רפסולַאב ןפױא ןגָארטעגרעבירא ,ייצילָאּפ יד ,גנוטלַאמ
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 או אעאאאאואאעעטעטטעעעעעעעעעטעעעעעעעעעעעעעעעטעעעעערי עהרע עא

 .ןינע רעזדנוא וצ םוא ךיז רעק ךיא

 ,ןייגוצקעווא ןזיװַאב טשינ ךָאנ ןבָאה "רעלדניברַאפ ,, יד

 ןופ רעייטשרָאפ רעדנַא ןא ןבילבעג ןייטש זיא לעווש םייב יו

 ,טגערפעג זדנוא ןרעדורב ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ,קרַאמ רעטולַאב

 טעװ ,ָאי ביוא .,רענַאל ןיא ןדלעמ ךיז קיליוויירפ ןליוו רימ יצ

 סע ."ָאּפירק , ןופ ןטנענַא טימ ,זדנוא ךָאנ ןגרָאמ ןעמוק רע

 ןעמ טעוװ שינעטלעהַאב רעד ןופ ךיילנ .טשינרָאנ זדנוא טָארד

 רעמ טשינ זדנוא טעוװ ןעמ ּוװ ,"ָאּפירק , ןיא ןריפּפָא זדנוא

 טרַאװרעד םעד ךָאנ .ןביירשראפ ןוא ,ןרעהרַאפ לעמרָאפ יו

 .רענַאל רעד ןוא ,דָאב א ,עיצקעפנעזיד א זדנוא

 .ןרעלקַאב וצ ךיז העש א ןטעבעג ןבָאה רימ

 המכסה ןיא -- רימ ןענעז ,גנוטַארַאב רערעגנעל א ךָאנ

 ,סיקסנַאנזָאּפ יד טימ ןעמאזוצ) ריפסיוא םוצ ןעמוקעג --

 (.דרער---עילימאפ ןייז טימ ןַאמלעגייב ןטלַאהַאב ךיוא ךיז טָאה

 טעוו ,טריריּפסנַאקעד ןרָאװעג זיא ערַאנ רעזדנוא ביוא ןזא

 ןיא רעדָא ,ןיוש ןעשעג ןָאק סָאד .ןעמענוצ יוװ ייס זדנוא ןעמ

 ןבָאה טשינ רימ ןלעו ,עיצַאוטיס אזא ןיא .םורא געט רֶאֹּפ א

 רעווש ַא טימ ,טבַא ןיא ץלַא סָאד קידנעמענ .,ור ענר ןייא ןייק

 .גאלשרָאפ סרעדורב ןעמונעגנָא רימ ןבָאה ,ץרַאה

 יד ןבענעגנרעביא רימ ןבָאה רענייזא 21 םורא טשרע

 םעד וצ שינעדנעטשראפנייא רעזדנוא קידנקירדסיוא --- העידי

 .קרַאמ רעטולַאב ןופ חילש

 -לעהַאב ןיא טכאנ עטצעל יר ןפָארטעגנייא זיא ןאד ןוא

 ערעזדנוא טקַאּפרַאפ רימ ןבָאה ירפרעדניא קיטיירפ .שינעט

 יו ,ןעמענוצמורא ךיז ןזיוַאב טשינ ךָאנ ןבָאה רימ .ןכַאז

 !ןַאמלעגייב :תולוק ןנָארטענרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה ףיוה ןפיוא

 טָאה סע .ףיוה ןפיוא טקוקעגסיורא ןבָאה רימ !ןַאמלעגייב

 ןטנעגַא ייווצ ןיוש זדנוא ןטרַאוװרעד סע זא ,ןזיוועגסיורא ךיז

 .ןעניַארק ןוא ןרעדורב ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,"ָאּפירק , ןופ

 -נוא ןריפּפָא וצ טמיטשַאב ,ןנָאװ א ןענַאטשענ זיא ןבענרעד

 ןעמאזוצ ןוא ,ןָאטנָא ךיז ןסייהעג זדנוא טָאה ןעמ .ןכאז ערעזד

 ,ערָאנ רעד ןופ "?בעמ , סָאד ךיוא ןנָארטסיױורא ,קעּפעג ןטימ

 .העש א רעביא טרעיודענ טָאה סָאד

 -ירק , רעד ןופ זיוה םוצ קעווא רימ ןענעז טרָאסער ןופ

 ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה טרָאד .סָאנ ענלעשטשָאק ףיוא ,"ָאּפ

 -טע טנערפעג זדנוא טָאה ןעמ ןוא ,ןעילַאנָאסרעּפ ערעזדנוא

 ןעמ טָאה ןַאד .ןכַאז-טרעוו ןנעוו ,ןנַארפ עווָאברַאקס עכעל

 רעטולַאב ףיוא) עיצקעפנעזיד ףיוא דָאב ןיא טקישענּפָא זדנוא

 ןעמוקעגנָא ײװװמַארט ןטימ ןענעז רימ ןענַאװ ןופ ,(קרַאמ

 .16 אבוקאי ףיוא
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 רענישולַאק ךורּב : קיזומ ּברַאפנעזַאר הוח : טסקעט

 1945 טסברַאה ןבירשעג

 ...ןגער ...ןגער ...ןגער
 ששעטעשעטששששששששששש

 ןגער ,ןגער ,ןגער
 ּפָארט ךָאנ ּפָארמ טעּפַאק

 ןביוש עניימ ןעגנילש

 .ּפָארַא ליטש ןרערט

 .ןנער.-.. ןגער ..ןבער
  ןייז ןגרָאמ םעוו סָאװ
 ןגעוו עטסיוו עכלעוו ףיוא
  ןייוועג ןיימ ןעניר טעוו

 עג ןֿבעל .,..ןבעק ....ןבטל

 ,ביוש ןיימ ןיא טסרעמיצ

 ,הללק 8 ריד ןעיײּפש ליוו'כ

 ,ביול א רָאנ רעטסילפ'כ ןוא

 עטסיוו ןיא טכענ ןיא ןעק'כ
 ,טרַאצ ןוא ןירג ןעילב
 הדועס עטסערג ןיימ ןעק'ס
 .טראדרַאפ םיורב קיטש ַא -- ןייז

 ןטָאש ןייק טעוו לָאמנייק ןוא
 .גיוא ןיימ ןיא ןייגפיוא טשינ
 -- ןראנעג ךימ טסעוו וד
 ! ביולג'כ :ןגָאז לעװ ךיא ןוא

 6597 .,.,ןבעל טאפ
 .ּפָארמ ַא ףירט ,ךָאנ ףירט
 ,ןגער ןייד םימ ךימ סיימש
 .ּפָא טשינ רימ ןופ טערט רָאנ

 עא בעק -ע6שןבשק בעק

 ,ביוש ןיימ ןיא טסרעטיצ

 הללק א ריד ןעיײּפש ליוו'כ

 .ביול ַא רָאנ רעטסילפ'כ ןוא

 ;6:ןבעל 2: ןֿבעל -ש:אןבה

 ! ּפַא טשינ רימ ןופ טערט
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 אקנעדאלאכ דוד

 ןגעװ גנובײרשַאב עצרוק ַא ןוא דיל א ָאד ןעגנערב רימ
 ןריובעג) הארעסיא עטג טײקכעלגעזרעּפ עקיטרַאוגײא ןַא
 ןעװעג טנגוי ןײז ןיא זיא סָאװ (העשטידרעב ןיא 9
 רעשירַאב רעד ןופ טכוזעג .רעוט רערענָאיצולָאװער ַא
 ,העיק ןײק סעװַא רע זיא ,טעשטידרעב יא ענַארבָא
 ,ָאקנעדָאלָאב דוד חק ןייז טפ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא
 ןיא שודָאֹל ןײק ןעמוקעגנָא ןעמָאנ םעד רעטװא ןוא
 .1908 רָאי

 ןעקנָאשַאב ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא ָאקנעדָאלַאכ דוד

 ;ןזח ןטסנעעזעגנָא םייב ררושמ רעדנצנעלנ א .תולעמ ?יפ טימ

 ןכעלרעסיוא ןייז טימ ייברעד ;ארוק-לעב ןטונ ַא רַאפ טמשעג

 -עגסיורא םיא ףיוא קוק ןטשרע םייב ןיוש טָאה סָאװ ,ןעזסיוא

 ןרָאלק ,ןרעטש ןשינדמ?ל ןסיורג ןטימ ,טייקמאזקרעמפיוא ןפור

 -סיורא ןוש רע טָאה גנוי רָאנ .ןניוא עטנפעעצ טיירב יד ןופ קוק

 ןעגנורדעגניירא עקַאט זיא ןוא ןסיוו וצ רעגַאב ןסיורג ַא ןזיוועג

 רעד טימ ,ןסיו םעניימעגלַא ןוא ןשידיי ןופ תודוס יד ןיא

 .רערעל עטַאװירּפ ןופ ףליה

 ייב רעטלַאהכוב ןרָאװעג רע זיא ,שזדָאָל ןייק ןעמוקעגנָא

 -סָארג .י .א עמריפ רעטנַאקַאב (1908) טייצ רענעי ןיא ,רעד

 טמא םעד ןעמונאפ ןיוש רע טָאה טייצ רעצרוק א ןיא ןוא טייל

 טקיש -- רענידרַאפ רעטונג ַא .טסיסנַאליב - רעטלַאהכוב ןופ

 ןיא טניווועגנ 1906 טניז ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ענייז רע

 .ןבעל ןקידובכב א ףיוא --- ?ארשייץרא

 ןוא ןרעטלע יד טימ ןעז ךיז רע טרָאפ 1911 רֶאי ןיא

 רעד ןרָאפעגטימ םיא טימ זיא בנא) ?ארשי ץרא ןיא רעטסעווש

 שודק רעד ,גָאגַאדעּפ ןוא רעטכיד רעשידיי-שיערבעה רעטנַאקַאב

 -ניירפַאב טנָאנ ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,ןָאסלענעצַאק קחצי

 ,ןעניווו םוצ הריד א ןרעטלע יד ראפ טרָאד טפיוק רע .(טעד

 ,סירוצ רע טרָאפ -- דנַאל ןיא ןייז םישדח ייווצ ךָאנ ןוא

 טנעקַאב ןוא רעדנעל ןוא טעטש ייר עצנַאנ ַא ןיא קידנטערטּפָא

 עשיאעּפָארייא-ברעמ יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד טימ ךיז

 ןשיווצ דישרעטנוא רעד זיא'ס סיורג יו טעזרעד רע ,רעדנעל

 ךיוא טָאה'ס רעכלעוו וצ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןוא עּפָאריײיא-ברעמ

 ,ןלוּפ טרעהענ

 -לעזעג טימ ןריסערעטניא וצ ןָא ךיז רע טביוה ןַאד טניז

 האמ עצראווש יד ןעוו ןרָאי יד ןיא .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאש
 לדנעמ םעד טיירנעג ןבָאה ענַארכָא רעשירַאצ רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןוויטקַא ןַא ָאקנערָאלַָאכ טמענ ,סעצָארּפ לובליב-טולב סילייב

 - "טסעטָארּפ טריזינַאגרָא רע .לובליב םעד ןנעק ףמַאק ןיא ?ייטנָא

 טלייט ןוא סיורא טינ רע עכלעוו ,ןפורפיוא טביירש ,ןענניטימ

 ,סעיצוטיטסניא ערעדנא ןוא םישרדמ:יתב ןיא ,רעדנַאנרַאפ

 (ווארעסיא עטנע

 -ָארויב ןוא קירבַאפ ,סלדנַאה עשידיי ןופ ןייראפ רעד ןעוו

 ָאקנעדָאלַאכ זיא ןענַאטשטנַא זיא (ןייראפ ימָאק) עטלעטשעגנָא

 עשימרוטש ןיא לָאמ ליפ ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןשיווצ ןעוועג

 טריפעגנָא רע טָאה ןייראפ ןיא .ץיזרָאפ םעד טריפעג ,ןטַאבעד

 עלַאנָאיצַאנ עשידיי ראפ ,ןרָאטַאלימיסא יד ןנעק ףמַאק םעד

 ,ןטַאלוטסָאּפ

 -ָאלָאכ .המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא טכערב 1914 ןיא

 טימ קירוצ טשרע טמוק ןוא ,וועיק ןייק קירוצ טראפ ָאקנעד

 רעד ןיא ןיירא ָאד טערט רע .1919 רָאי ןיא החּפשמ ןייז

 ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא רענדער רעטוג א .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 ןיא .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוויטקַא ןיא ןיירא ךיז רע טפרַאװ

 רעוועקָארק ןפיוא טַאנעלעד ַא יװ טלייווענ רע טרעוו 0

 -כרוד זיא ץַאק עצרַאװש ַא סעּפע ."דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ

 -ַאלװ ןסיורג םעד ןוא ָאקנעדָאלָאכ ןקניל םעד ןשיווצ ןפָאלעג

 טרעהעג טשינ לעמרָאפ רע טָאה ,ןַאד טניז --- םעדעמ רימיד

 ."דנוב , םוצ

 -ניא ןוא רחסמ ןיא טצונעגסיוא טנַאלַאט ןייז טָאה רע

 .ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ טיובעגסיוא טָאה ןוא ,ירטסוד

 "ענגיל רוטלוק , :טפַאשלעזעג יד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו
 ,רעציזרָאפ-עציו סלַא ןרָאװענ טלייועג ָאקנעדָאלַאכ דוד זיא

 ןופ ןסיוועג סָאד ןוא ּפָאק רעד ןעוועג רע זיא שיטקַאפ רעבָא

 עלַא טימ ,עיצוטיטסניא רעטנייווצרַאפ-טיירב רעקיזָאד רעד

 (2 ;"ןעניגַאב עיצקעס עשיטַאמארד (1 :יװ ,סעיצקעס עריא

 ,רעטסעקרָא (4 ;קעטָאילביב רעסָארג עטמירַאב (3 ;רָאכ

 -ישזער רעטבַאנַאב ַא ןעוועג ךיוא ןזיא ָאקנעדָאלָאכ דוד

 "ןעניגַאב , רעד טימ טריסישזער םינָאדװעסּפ א רעטנוא ןוא רעס

 .עּפורג

 ןייק יורפ ןייז טימ ָאקנעדָאלָאכ טמוק 1940 ביֹוהנֶא

 -ניירא שטנעמ רעננוי טשינ ןיוש רעד טרעוו טרָאד ,עשרַאװ

 רע .טייקיטעט יצַאנײטנַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןגיוצעג

 רעד ראפ רעפַאש-טלעג רעריסַאקס עטלייצעג יד ןופ רענייא זיא

 .רעוועג ןפיוקוצנייא ןסנַאניפ טפַאש ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק

 יד ןענעז הקספה ןַא ךָאנ ןעוו ,1943 רַאונַאי ןט18 םעד

 ,ןדיי ענעבילברַאפ יד ןריפוצסיורַא ןטָארטענוצ ןטסירעלטיה

 טלעטשעג עיצַאזינַאנרָאףמַאק רעד ןופ ןעננוליײטּפָא ןבָאה

 -רעטשרעב יד ןופ ףיוה ןפיוא זיא טלָאמעד .דנַאטשרעדיװ ַא
 -ָאכ דוד שודק רעד ?יוק-יצַאנ א ןופ ןלַאפעג ןטַאטשרַאװ

 ןיא (סיִלָאנרַאמ םייה רעד ןופ) תידוהי יורפ ןייז .ָאקנעדָאל
 .רענַאל רעווָאטַאינַאּפ ןיא ןעמוקעגמוא 1943 טסברַאה ןיא

 ןָאסלעכאר ךורב
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 סילָאי יכדרמ

 דימת'רנ

 ריד ראפ בָאה ךיא

 וד יו רעטנזיוט ןוא

 ףמַאק ןיא ענעלאפעג

 סנטָאש ןשיווצ

 ,ןעניאור ןופ

 -- ץרַאװש ןוא טליוקרַאּפ
 דימת-רנ א ןדנוצעגנָא
 .ץרַאה ןיא רימ ייב
 רָאנ טעוו ןשעלסיוא םיא
 .םעמָא רעטצעל ןיימ

 טנַאה יד רימ טרעטיצ'ס

 .ןֵא רעטרעוו יד ףרַאוװ'כ ןעוו

 ףוג ןייד עז'כ

 .:ןטקיטולברַאפ םעד

 ,טקערטשעג רַאטש

 ןטימ םינּפ ןייד

 לכיימש ןקירעיורט

 םוטעמוא ךיד םָאה סָאװ

 .טיילנַאב

 טָארעסיא עטָאנ רבח ןיימ ןופ קנעדנָא םעד
 רעװעשרַאװ ןיא ןלַאּפעג (ָאקנעדָאלָאכ דוד)
 .1943 רַאװַאי ןיא ָאטעג

 געווסנבץעל ןייד

 ,סיוא טגָאז

 טלייצרעד

 ןליוו ןקידתונשקע ןופ

 המקנ ךָאנ

 טלעוו רעד וצ ףורסיוא ןוא

 טקוקעגוצ ךיז טָאה סָאװ

 לקַאטקעּפס ןקיטולב םוצ/

 ,.טלַאק ןוא קיטליגכיילנ

 --- ןושמש יוװ טסיב וד

 -- קיטומ ןוא ץלָאטש

 טיוט ןלאפעג

 ,ןלַאפ ןייד טימ ןוא

 טשימעגפיונוצ

 רעקימשכַארב טימ

 -- טנַאװָאטעג ןופ

 ןילַא ךיז טסָאה

 עלא זדנוא ןוא

 דנַאש ןוא טָאּפש ןופ

 .ןביוהרעד

 ריד רַאפ בָאה'כ
 ,וד יו רעמנזיוט ןוא
 ףמַאק ןיא ענעלאפעג

 דימת-רנ ַא ןדנוצעגנָא
 ,ץרַאה ןיא רימ ייב
 רָאנ טעוו ןשעלסיוא םיא

 .םעמָא רעטצעל ןיימ
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 שודַָאל שידיי 180

 ודולב רעונה רכזל

 רַאֿפ לושלטימ עשיטָאטש יד טָאה 1965 רָאי ןיג

 ,ןוב א ןבעגעגסיוררא ,1| .רג ביבא לת ןיא ךעלדײמ

 ירַאַאב ןבָאה ךוב סָאד .שודָאל עשידײ סָאד טעמדיװעג

 רעטנוא ,סַאלק ןט1ו ןא ןט10 ןופ סוירעליש יד טעב

 ןא לביטש הניד ,סנירערעל ײװצ ןופ טכיזפיוא רעד

 .ץיוורוה הילד

 ךיז טויפעג סע ןכלעװ ןיא ,ךוב ןקיזָאד םעד ןופ

 שזדָאל ןיא ןבעל'לוש ןוא רוטלוק ןגעוו ןלַאירעטַאמ ךס א

 דָאירעּפ ָאטעג ןופ ךיוא יװ תחומסחלמ:טלעװ עדײײב ןשיװצ

 יסוליא עכלעװ ,ןעלקיטרַא עכעלטע רעביט רימ ןקורד ---

 .ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןבעל סָאד ןרירט

 ץרול וטיגב םיינוכית רפס-יתב

 םלרונמ רתוי בוט היה אל םיינוכיתה רפס-יתב ?לש םכרוג

 ומרחוה 'זדולל םינמרנה תסינכ םע .םייממעה רפסה-יתב ?ש

 ,וםטסגה י"ע תויסנמינה ?לש שדחה ןיינבה .,םיניינבה בר

 היסנמיגה לש ןיינבב תוירבעה תויסנמינה יתש ורמל וז הביסמ

 ומכ ,היסנמיגה ידימלת .םירהצה רחא תועשב ,הססנוש םש ?ע

 תוימואתפ בוחר תופיטחל ןברק תובורק םיתיעל ויה ,םהירומ

 -תיב ךותל וסנכנ םינמרגהש ,םירקמ םג ורק .םינמרגה י"ע
 וטיגב םידוהיה תרינגס םע .הדובעל םידימלת ואיצוהו רפס

 -- רחאו תונבל -- דחא :;םיינוכית רפס-יתב ינש ומקוה

 -יתב .יעוצקמ ןוכית רפס-תיב םנ חתפנ ןמזה תצורמב .םינבל
 ,רבעשל םייממעה רפסה-יתב ?ש םיניינבב ונכוש הלא רפס

 םיניינבב םידליה והש בר ןמז אל .,ןישירמבו רוזיא ותואב

 ושרד םינמרגהש ,םירקמ ורק .דומילל םיתואנ ויהש ,הלא

 ןכלו ,"תיביטקודורּפ , הרובעל םימיאתמה םיניינבה תא לצנל

 םיינוכיתה רפסה-יתב לכו תשורח יתב הלא םיתבב וחתפנ

 ובש ,חבטמ לעפוה ןוכית רפס-תיב ?כ די לע .ןישירמל ורבעה
 ומייקתה הלא רפס-תיב .םחל תסורפו םח לישבת רענה ?ביק
 םידוהיה וטיגל ועינה הבש ,הפוקתה דע ,1941 ותס דע

 ינפל םג ולהנתה ןישירמב םידומילה .היכ'צמו הירטסואמ

 לשו םינב לש םידומילה תועששכ ,םירהצה ירחא םגו םירהצה
 לש תלהנמה .ושדוחב שרוח ידמ ןינוריסל תופלחתמ תונב

 -- םינבל היסנמיגה ?הנמ .ןייר 'בנ התיה תונבל היסנמיגה

 1940-41 תנשב הנימ ,יקסבוקמור ,םידוהיה ןקז .ןגוברבליז רמ

 הלופכה המיתחה תא ונל ריבסמ הז .ומולש ישנאמ להנמ

 .הדועתו הדועת ?כ ?ע םילהנמה ינש לש

 תוירבעה תויפנמינהמ רעונה ןנוכתה ,המחלמה ינפל ומכ

 תועוצקמבו ,דוחל םיירבעה תועוצקמב : תורגב תוניחב יתשל

 ושנינש םידימלת 43 ךותמ ,1940-41 תנשב .רוחל םייללכה

 הפשבו תודהיה יעדמב תוניחבב םג הרשע-םיתש ודמע ,תורגבל

 .תויללכה תוניחבב םגו תירבעה

 תווצ .ילקיסומ ןוכית רפס-תיב תמקה לש ,ןויסנ םנ היה

 וטיגב "תוברתה:תיבב, הגצה ךותמ הנומת

 ָאטעג ןופ זה רוטלוק ןיא גנולעטשרָאפ רעטַאעט א ןפ ענעצס א
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 תותיכ ויח תינכתבו ,הסינכ תוניחב ומייקתהו ןנרוא םירומח

 הרצק הפוקת םייקתנ הז רפס-תיב .הרישלו רתנספל ,רוניכל

 םייממעה רפסה-יתבל התיה רתויב הלודנה הריהנה ,דאמ

 םגו םידליה ירוה .(תישיש) 'י התיכ דע ,םיינוכית רפס-יתבלו

 םינמז ורזחי ,רמנית המחלמה םעטש ,החנההמ ואצי םידליה

 שש דמלש ,(הרענ וא רענ) דליו ,רפס-יתב וחתפיי ,םיבוט
 תונורחא םייתנש --- םואצילל ,ןידומילב ךישמהל לכוי ,תותיכ

 -ינואהש ,ןיבה דחא ?כ יכ ,הריחנ התיה אל --- היסנמיגה לש

 היסנמיגב ולביקש תורגב תדועת רתויב וכירעי אל תואטיסרב

 וטיגה תייסולכוא יניעב רקיעהש ,התיה ךכל הביסה .וטינב

 םייחה .תיתלעות התיה םתשינ .הסנרּפ םשל הרובע התיה

 םישנאה .םויקל תירזכאו השק ,תידימת המחלמ ויה וטיגב

 ,םמחל תא חיוורהל ידכ השק הכ ודבעו םישק הכ םיאנתב ויח

 רענה .המשל הרות דומילל יונפה ןמזהמ שידקהל היה השקש

 לש םיבתכמ תורוקמה ןיב םיאצומ ונאו ,עוצקמ שוכרפ ףאש
 חותפל ךוניחה דרשמ תא םישקבמ םה םהב ,תורענו םירענ

 /  ,םייעוצקמ ברע רפס-יתב

 תרתחמב רפס - יתב

 ,ןטיגב רפס-יתב וחתפנ אל 1941-42 םידומילה תנשב

 תותיכה .רפס-יתב יפל ונמ םידליה .ושענ תונכהה ?כ םנמא

 םידוהי תובבר םינמרנה י"ע ואבוה 1941 רבוטקואב .,ונכוה

 ,הָלא םישנא תלבקל םיאתהש ,דיחיה ןוכישה ,היכ'צו הינמרגמ

 אצמייש ירחאש ,םמצע תא ולשה לוכה .רפסה-יתב יניינב היה

 ונגרוא 1942 ראוניב .רפסה-יתב הרזחב ולעפוי ,םיאבל? ןוכיש

 ,רפס-יתב םארקל השקש ,םינטק רפס-יתב השימח ןישירמב

 ,חול הניפב ,םילספסה וביבס ,לודג ןחלוש דמע התיכה עצמאב

 ןויסנה .םידלי םישולש דע םירשע הרומה הדמיל הלא םיאנתנו

 בור תייעב תא רתפ אל הז יכ ,חלצומ אלו רצק היה הזה

 ,וטינה ידלי

 םישנאל .לודג הדובע הנחמל 'זדול וטיג ךפה 1942 תנשב

 .ֹוב םוקמ דוע היה אל הדובעל םירשכ יתלב

 םא .ףטו םינקז לש לודנה שוריגה ?חה 1942 רבמטּפסב

 לעש ןבומ ,דבוע שיאל קר םויק שי וטיגבש ,וטילחה םינמרגה

 סננוטכישמוא , .עוצקמל הנווכה תדעוול ךפהיהל ךוניחח דרשמ

 ,"ןויסימוק

 .עוצקמל רענה תא ןיכהלו ןווכל היה וז הדעו לש הדיקפת

 "רשמהו תשורחה יתב לכ םע קודה רשקב התיה תאזה הדעוה

 .דרעסה דרשמ םע הלועפ ףותיש ךות ,רבדב םיענונה ,םיד

 תוחּפשממ םידליל הריהמ הרזע ?ע הטילחהש איה הדעוה

 ,םידלי ץומיא לש לעפמ הנגריאש םנ איה ,הדובע תורסוחמ

 .תודבוע תוחּפשמ י"ע ,ושרוג םהירוהש

 חופיס היה הנווכהה תדעו ?ש םיירקיעה םידיקפתה דחא

 ,םירוה .םימיאתמ תשורח יתבל 10--17 ?יג ןיב םידלי

 תודועת תא ופליס ,לודגה שוריגהמ םהידלי תא ?יצהל וחילצהש

 וחלשנו 10 ינבכ ועיפוה 7--8 ינב םידלי םיתיעלו ,הדילה

 .תשורח יתבל

 היה ןולאשה .הנווכהה תדעוב םידלי תמשרה לע וזירכה

 דליה ?לאשנ רזוחב .הרוההו דליה וילע ומתחו ,תינמרגה הפשב

 עוצקמ הזיאלו ותלכשהל ,ולינל ,ותבותכל ,ותחּפשמ םשל ,ומשל

 הנווכהה תדעו .החּפשמה בכרהלו םירוהה תומשל ;הייטנ ול שי

 האצותכו תיאופר הקידבל חלשנ דליהו ,םינותנה לכ תא הקדב
 םיאירב רתויה םידליה .הדובע םוקמל הנווכה ל?לביק הזמ

 וא תויכירכל ,תוירגנל רתֹוי םישלחה ,תוירגסמל וחלשנ

 .תורפתמל

 תיב 525 הנווכחה תדעו הנוויכ ,הלא םידליל הנאד ךותמ

 תא קודבל היה הרומה ?ש ודיספת .םירומ רפסמ תשורח

 פביקש ,םחה ?ישבתה תזולח ןמזב חינשהל ,םידליה תוחכונ

 הרומה .,םהילע םינוממה לש ןנוה סחיל גואדל ,דבועו דבוע לכ

 ,םרכשב וחפוקי אל םידליהש ידכ ,םולשתה ןמזב חכונ םג היה

 -שמבו האירקב םתוא קיסעמ היה הדובעמ םיישפוח םיעגנרבו

 יתבב .עצוממב רלי םישימח לע יארחא היה דחא הרומ .םיקח

 ותימאל ,10--17 לינמ ,לוכיבכ ,רעונ אצמנ היה הלא תשורח

 הז ירה ,הדובע חוככ ,7 ליגב דלי ,7--17 לינמ רבד לש
 רתוי םינטקה םידליהש ,נואדל הרומה לע היה ,ןכל ,סכודרפ

 תויקשל תשורח תיבב : אמנודל ,רתויב הלקה הדובעב וצבושי

 תא ועציב -- אלפה הברמלו ,תויקש וקיבדה הלא םידלי ,ריינ

 .םירגונמהמ רתוי בוט םג ילוא ,רתויב בוטה דצה ?ע הדובעה

 ,םילועמ הדובע תוחוכל קוקז היה תשורחה תיב םנו תויה

 .םייעוצקמ םיסרוק תשורח תיב לכ דיל ןנראל וטילחה ,םיחמומל

 ,הרואכל .םיאתמ דויצב ודייצ ותוא ,דחוימ רדח וביצקה ךכל

 ותרטמש ,קסוש הדובע םוקמ ?ש םשור ֹוב הדובעה התשע

 רצונ רבד ?ש ותימאל לבא ,רתוי לודג רוציי דיתעב גישהל

 .תרתחמב רפס-תיב וז הרוצב

 ,םילעופה לככ העש התואב הלא םיסרוקל ואב םידליה

 דחי םרמעב םחה לישבתה תא ולביקו ,הדובעל וכלה וליאכ

 תועשב קר תשורחה תיב רצחל ואצי ,רותב םילעופה ?כ םע

 תדעו ידיב היה םיסרוקה לע חוקיפה .הדובעה תקספה ?ש

 הרומה דמע סרוקה שארב .(רבעשל ךוניחה דרשמ) הנווכהה

 רדח : םירדח ינשב םייקתה סרוקה .הנווכהה תדעו לע הנוממה

 ותואב .ינויע דומילל ינש רדחו ,עוצקמה רומילל ודויצ לע דחא

 םידומילה .ןוכית רפס תיבב ומכ ,חולו םילספס ויה רדח

 ,8.00 דע 10,00-מו 2.00 דע 7.00-מ תורמשמ יתשב ומייקתה

 התיכב הדובעהש ,ןבומ .דלי 40-כ עצוממב ויה סרוק ?כב

 העיפומ התיהש ענרב .דימתמ חתמ םש ררשו ,דאמ השק התיה

 תא םיכפוה םידליה ויה ,תינמרג הדעו תשורחה תיב חטשב

 -הו םירפסה תא םריתסהב ,הדובע םוקמל ןיע-ףרהכ רדחה

 ןוגריאק תודוה .תורוחסה ןסחמ? וחלשנש ,תוליבחב תורבחמ

 .וטיגה לש ולוסיחל דע הלאה םיסרוקה ומייקתה ,חלצומ

 יתבב .םידלי םייפלא קיסעה הריפתל תשורח תיב : אמנודל

 :לשמל ,עוצקמה תא ידוסי ןפואב םידליה ודמ* הלא רפס

 .הנוכמב הריפתו רויצ ,הריזנ ,הריפת

 תואנוכמ ,שיריא ,ןובשח :ודמל םיינויעה תועוצקמהמ

 ץוחש ןבומ .'וכו םידב דוביע ,הביתכ תנוכמב הרושקה

 הרומה לש ותקוסעת .םייעוצקמ םיכירדמ סרוקב ודמיל הרומהמ

 .סרוקה תלהנה לעו םידבוע םידלי לע החנשה םג ,רומאכ ,הללב

 תעדל הרומה לע היה ,שידיא התיה הארוהה תפשו תויה

 .הז יאנת לע הדפקה ?ש תורשפא התיה דימת אל לבא ;שידיא

 םידליה תא ודמילש ,םיאפורה םגו ,שידיא ועדי םיטעמ םירומ

 ןובשח דומילב היה דחוימ ישוק .וז הפשב וטלש אל ,הנייגיה

 הנכה לע רתוי הנווכחה תדעו הדיפקה ןכלו ,שידיאה תפשב

 םידליה םג .הז יאנת לע רשאמ םיכירדמהו םירומח לש תינוגדפ

 םידליהש ,ולדתשה םיסרוקה ןוגריאב .שידיא ודמל ןוצרב אֵל

 חתפמה .תילכש המר התוא ?שו ליג ותוא ?ש תוצובקב ודמלי
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 יתב לכב טעמכ ויה 1943 תנשב .ןובשחב תועידיה ויח ךכל

 ,םידליל םיסרוק תשורחה

 : םידליל םיסרוק ויה םדילש תשורחה יתב

 למשח ירצומל תשורח תיב

 ימונ יליעמל , 2

 ז? 67 תופפכו םיברגל

 רמצ ירצומל :' , 

 םיילענל 2 ײ

 םיעבוכל 4 , ,

 תופרוצל

 תורגנל : , 

 תוורפל 4 , 

 ריינ ירצומל

 תוכימשל

 די תודובעל 4 , :

 תואקסרובל תשורח יתב ינש

 הריפתל תשורח יתב העברא

 םיחיטשל תשורח תיב

 היוטל =, 2

 םירמסמל

4 ;{ 

1 ;{ 

 יאנתהש ךכ ?ע ועדיו ,בר ןוצרב םיסרוקב ורקיב םידליה

 םידליהש ןייצל יאדכ .הבוט תוגהנתה איה סרוקל םתלבקל
 ודמע םימעפל) תיבב החנשה א?7ל9 וכנחתה םבור בור וטיגב

 התיה דליל הלודנ תוכז .(םישק םיילכלכ םיאנתב םירוהה

 .םליג ינב תרבחב םירשואמ ויה םידליה .,סרוסל ?בקתהל

 תונולת קר ועמש וב ,"אכבה קמע, םליבשב היה תיבה

 תיבב ,הפ קר .בוצע דימת תויהל הצר אל דליהו ,תוחנאו

 םנ ,ואב ןוצרבו ,הרמה תואיצמה תא חוכשל היה ?וכי ,רפסה

 .ורשו ורדבתה ,וקחיש ,רפסה תיבל ,הדובעמ םיישפוח

 םיסרוקל ץוחמ ,ונגריא 18--17 ?יגב םידליהש םירקמ ויה

 .םירפס וארקו חוכיול וננוכתה ,הרישל ,תורפסל םיגוח ,ולא

 ןמזה תצורמב .םישדוח השיש ךשמנ תשורח תיב רי לע סרוק

 חותפל ,טלבסקבט רמע השארבש ,הנווכהה תדעו הטילחה

 התרטמש ,הדיחא םידומיל תינכת ועבק .הובנ גרדב םיסרוק

 .םהיתועידי תא קימעהלו םידליה תלכשה תא ביחרהל התיה

 .ם"עבו בתכב תוניחבל םידליה ושנינ הלא םיסרוק רמנ םע

 ןמוב .יעוצקמה הטשבו םיינויע תועוצקמב ויה תוניחבה

 ,תשורחה-יתב יׂשנא ,הנווכהה תדעו ישנא ּובֵׁשי תוניחבה

 תודועתה תא .תועיתפמ ויה תוניחבה תואצות .,םירומו םילהנמ

 .םידליה תודובע תכורעתב הוולש סקטב םידליה ולביק

 ןישיראמב תוינויצה תוגלפמה יצוביק

 לׁש היצרטסינימדאה תופיאשמו תיתרבח המזוימ האצותכ

 םייצוביק םיקשמ 1940 יַאמ תליחתב ומקוה יקסבוקמור

 תיאלקח הניבסב ןישירמב ומקוה םיצוביקה .רעונ-יביטקל?וקו

 ,הינודרוג : תועונתה לש תוצובק ונגרוא הז חטשב .הצחמל

 ןויצ ילעוּפ ,היחתה ,םינויצ ?לכ ,ץולחה ,יחרזמ ,ריעצה רמושה

 .'וכו ר"תיב ,הדונא ,לאמש

 ;: אבה רדסהה יפל דובעל המדא תוקלח ולביק תוצובסה

 שיא 180 םיצוביק 4 םייללכ םינויצ

 8 0 5 3 ןימי ןויצ ילעוּפ

 , 0 : 2 הינודרוג

 4 40 6 1 ריעצה רמושה

 4, 530 : 6 םיטסינויזיבר

 : 40 , 1 תידוהי תגלפמ

 " 40 4, 1 לאמש ןויצ ילעוּפ

 , 130 : 9 יחרזמ

 4 00 : 1 דנוב

 0 30 , 1 לארשי ינומא ילעוּפ

 , 40 א, 8

 םילשוריב םשוידדי ןויכרא ינמסמ דותמ

 םיחיטשל תשורח תיבב םיכינח

 קירבאפ רעכיפעט א ןיא ךעלגגיײ-ןרעל
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 תוננגל , הסלחמל םיפופכ םיצוביקה ויה תינוגרא הניחבמ

 ולביק םיצוביקה .תיאלקחה הקלחמל רתוי רחואמו "תועיטנו

 ןיב קלחתה לוביה .תוקריו א"ופת ולדינ םהב ,דוביע יחטש

 .םינוש רפס יתב םידליו םימותי יתב ןיבל םמצע םיצוביקה

 -- תדחויפ םירטוש תדיחי המקוה 1940 ץיקבש רחאל

 -טושה תדיחי דקפמ השענ ,ןישיראמל תרעוימה -- תישימחה

 וז .םיצוביקה לע וטיגה ?הנימ םעטמ יארחא תדחוימה םיר

 קוריפל ךכמ האצותכו םיכוכיחל המרגש ,תוביסה תחא התיה

 א 5 .םיצוביקה

 תיתגלפמ תוכייתשהו יתנלפמ סיסב ?ע ונבנ םיצוביקה

 ,צ"הושהו הינודרוג יצוביק ויה תוינויצה תוגלפמהמ .הרורב
 תוכיישה תורמל .'וכו םיטסינויזיברו יחרזמ ,יתדה רמושה

 ונמוס אלא ,םתגלפמ םשב םיצוביקה וארקנ אל תיתגלפמה
 דנובל םיצוביק זא ויה םדבלמ .תיניטלה התיבאפלאה תויתואב
 ,לארשי תדוגא ילעוּפ תונבלו (ינויצ אלה)

 וננרוא ,לאמש צ"עופל טרפ .,םיינויצה םיצוביקה ?כ-

 וא) "תיאלקח הרשכה יצוביקק ףתושמה דעוה , תוריכזמּב
 ,יעבטו ,םיניצנ 677 ויה תוריכזמב .("םיצוביקה רעו , רוציקב

 םיצוביק 21 ומיוק כ"הסב .יתגלפמה וצוביק תא גציי כ"ב ?כש
 יצוביק , וארקנ הלא םיצוביק .םירבח 980 ונמש ,םיינויצ

 ונמוסש ,םיצוביק לש תרחא הצובקמ םלידבהל --- "תויתואה

 רבוטקואב ."תויאלקח תוצובק , תימשר וארקנו תוימור תורפסב

 -ובקה תוריכזמב , וננרואש ,הלאכ תוצובק 12 ומייקתנ 40

 ,רבד ?25 םינויצכ ונהנתה םהיתויובתכתהב ."תויאלקחה תוצ

 תוצובק) תונחמה ינש ןיב וררש אל הווחאהו םולשה םלוא

 תוביסב ןיחבהל ןתינ ורמתשנש תודועתהמ .(תורפסהו תויתואה
 .תקולחמה

 םיננואתמ םיצוביקה דעװו לא "תורפסה דעו, תינפב
 .םינורחאה דצמ הבונת א? וראשנ םהיתוינפש לע םינושארה
 ,"תורפסה תוצובק, ישנא םידומ 28.9.40-מ תוינפה תחאב
 םתכוה ןכילעו םיינויצ-טנַא םיטנמלא םע דחי ולעפ םהש
 ,רפסמ ,וטיגב תינויצה הביטוקסקאה רבח ,טלבסקבט .י םמש
 ,םיצוביקל ענונב תומייוסמה תונוכה תעב ,יקסבוקמורש
 וארקנש ,םייתגלפמ-יתלב םיצוביק םיינויצה םיצוביקה דיל םיקה
 ב"עו תימינפ תעמשמו תרוקיב ?כ אל? ויה וללה ."םיארפ ,ה
 רפוס ןישירמ לש וטינה ינוחב ."תורקפהו היצזילרומד ,? ועיגה
 ,תוצובק לא וא ,םיצוביקה ךות לא ורדחש ,םיעורנ םיטנמלא לע
 יכשונ ,םירספס ףסוא רשאמ רתוי ויה אלו םיצוביק וארקתנש

 דעול דובכ ואיבה אל הלא תודבועש ,ןבומ .םינישלמו ךשנ
 אכרל ?יבשב תדחוימ היצילימ םיקהל ץלאנ אוהו םיצוביקה

 קלח .תוירקתב הולמ היה רבדהש ,ןבומ .הלא םיטנמלא
 םיצוביקה רעוו ,הלא םיטנמלאמ גייתסה "תורפסה תוצובק ,מ
 .םתא מם"ומ ?הנל הבא אל ףא

 ,הכאלמ יתבב םיצוביקה ירבח וקסעוה תואלקחל ?יבקמב

 רוצייל הכאלמ יתב ויה .יקסבוקמור י"ע ןישירמב ומסוהש
 .תוירגסמו תוירגנ ,תורפתמ ,(וטינב ןושארה ?עפמה) דבדילענ
 בושיע ומכ ,"תואלקחל הקלחמה , תודובעב וקסע תאז דבלמ

 ,וטיגה ?הנמ ?ש תורחא תוקלחמב ןכו ,ןימלעה יתב

 -- בערהמו השקה וטינה תריואמ ררחתשהל ןוצר ךותמ

 ,הננערו תישפח הריווא םהב התרש רשא ,םיצוביקל רעונה רהנ

 ןישירמב רעונ ינב תצובק

 ןישירַאמ ןיא "רעונ ינב; הצובק
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 .(בוציקה גהנוהש ינפל היה הז) .רתֹוי בוט ןוזמ םב היחש

 -ובקבו תודיחיב םיצוביקל ?בקתהל השקבב הנופ היה רעונה

 -וביקה תירב , תועצמאב וא "םיצוביקה דעו, תועצמאב ,תוצ

 תויצוביקה תושקבה תחאב .(יטסינויזיבר ןוגרא הארנכ) "םיצ

 ךרוצה אלו ץוביקל תופרטצהבש תידוחיה הנווכה השגדוה

 ,רדנסכלא ריעהמ רעונ תצובק תשקבמ תרחא השקבב ."הנזה ,ב

 .ץוביקל ףרטצהל ,1940 ץיקב 'זדולל םלוכ ושרונ היבשות רשא

 "טפנוקוצ , רעונה ינוגראו דנובה ?ש רעונה ינב םג

 םידימלתה , םשב יאלקח ביטקלוק ןישירמב ודסי "ףיקס;,ו

 ,םידליו רעונ ינב 40 םש ונגראתה "םדמ ס"היב ?ש רבעשל

 תחת יקסבוקמור םלביק כ"חאו "דנוב ,ה י"ע וסנרופ הליחתב
 .ותוסח

 הלועפ ולהינ דנובה ?ש םייביטקלוקהו םיינויצה םיצוביקה
 םה ,השעמל .תיתוברת תיכוניח הלועפ ןכו הפנע תיטילופ

 םייאלקחה םיביטקלוקה .ןישיראמ לש יכוניחה זכרמה תא וויה

 תיבויח העפשה עיפשהלו אירב ימניד דוסיל ךפהיל םילנוסמ ויה

 םילשה אל יקסבוקמור לבא ,וטינב הריוואה ?עו םייחה ךלהמ לע

 תא ןנראל כ"ע הצר אוה .וב יולת יתלנ חכ ?ש ומויק םע

 אלשבו ,הרטשמה החנשה תחת הדובע תודיחיב םיצוביקה

 ,םיצוביקה תא יקסבוקמור ?סיח ,רבדה ול ןתינ

 ,תובתכתהב יוטיב ידיל האב םיצוביקה לוסיחל הנכהה

 תדחוימה הרטשמה לש תישימחה הריחיה דקפמ ןיב הרמשנש

 רקפמ תחלוש 1.11.40ב .םיצוביקה דעו ןיבל (ץיבומיכ)
 לב ןיא רעולש םיצוביקה דעו ר"ויל הרומח הרהזא הרטשמה

 -ולח , חולשל םריקפתמ אלא ,םינושה הרובעה ינינעב תוכמס

 -- הדובעל םיצולחה ועיפוי אל םאו ,הדובעה תומוסמל "םיצ
 -וכת תונולתב אב רקפמה ,(198 'סמ 'וקוד) ןישירממ ושרוני

 היצילימב םירטושכ ושמישש ,םיצולחה דננ תועובקו תופ

 יולממ םיקמחתמו םתבוח םיאלממ םניאש לע ,תדחוימה

 ,ןישירמב םיצע תבינגב םיצולחה תא םישאה ףא ,םדיקפת

 ...האלה ךנו

 ?יזתה 1941 ץרמ תליחתב .רתויו רתוי ורדחתנ םיסחיה

 דנובה ?ש רעונה ביטקלוק תא) םיצוביקה קוריפב יקפבוקמור
 יקסבוקמור טילחה 9.2.41-בו (ראוני שדוחב רבכ קריפ ---
 .םירבגו םישנ ,םירבח 860 ונמש ,הרשכהה תודוקנ תא לסחל

 הרשכהה תודוקנלש ,יקסבוסמור ןעט ,וטיגה ןותעב עיפומש יפכ

 םאיצוהל הדוקפ ןתנ כ"עו םימיאתמ יתלב םיטנמלא וסנכנ

 .ומעט יפל שדחמ ןנראל הוויצ םירתונה תא ,ןישיראממ דימ

 5ע הבונתכו קרפתהל אלא םיצוביקל הרירב ןכל הרתונ אֵל

 ,יקסבוקמור "גאד , "םיררוסח םיצוביקה , לש "ןוצרמ , קוריפה

 םהילע רזגנ הליממו ,הדובע ולבקי אל םיצוביקה ירבחש
 סא בע



 - שודאל

 רעד ךאנ

 המחלמ
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 יקסנישזַאגַאר ןועמש

 6 9 יא = ןכַאנ

 .טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ןָא טייג המחלמ יד .1949 ראונאי

 ךיז יז טָאה ,רעטנזיוט רעקילדנעצ ראפ ,ךס א רָאנ ראפ רעבָא

 .טסידנעעג ןיוש

 רעטצנעפ יד ;ןעלמיה יד ךָאנ ןשרעהַאב ןענַאלּפָארע-סגירק

 ןלייט עדנטיידאב רעבָא ,טלקנוטראפ קילעפגרָאז ךָאנ ןענעז

 ןופ טיירפַאב ןיוש ןענעז ,עירָאטירעט רעשיליוּפ רעד ןופ
 .רעטילימ ןשטייד

 ןלױּפ ןיא טעטש עטסערג ייווצ יד ,שזדָאל ןוא עשרַאװ

 -טנעצנָאק ןטסרעממַא ךיז ןבָאה ןדיי ּוװ ,טעטש יד ,גירק ןרָאפ

 .יירפ ןיוש ןענעז --- טריר

 ןרעלעק ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןריי עּפורג א

 ןופ דנַאטשפיױא רעוועשראו םעניימעגלַא ןכָאנ סרעקנוב ןוא

 רעד ןופ סיורא ןעמוק -- םישדח 4 ןופ ךשמ ןיא ,1944 רָאי

 ,יינספיוא לָאמ ןטשרע םוצ .ייז ןשיווצ ןיב ךיא ןוא ,דרערעטנוא

 עכעלשטנעמ סָאד טמענ גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,נָאט ןטימ ןיא

 ,טכיל-נָאט םוצ ןעניוווענוצ ךיז ךיוא

 ןכלעוו ,םרָאפינוא-ךילירד ןטכייל א ןיא ןָאטעגנָא ןיב ךיא

 ,דנַאטשמיוא ןופ טייצ רעד ןיא ,רעמוז טלייטענוצ רימ טָאה ןעמ

 .טלעק יד טשינ ?יפ ךיא רעבָא

 קנופ א ןָא טדניצ ןבעל ןופ סלוּפמיא רעכעלריטַאנ רעד
 רעטעּפש עלייוו א רעבָא !יירפ ןיב ךיא --- בעל ךיא , :חומ ןיא

 ריפ ?עסטנָאנ יד טימ זיא סָאװ ןוא, :סקעלפער רעד טמוק

 ,טרעטשעצ ןענעז ןקירב יד .עגנַארּפ ןייק ןעייג רימ --- ןרידיצעד

 עכעלריטַאנ א טפַאש ןוא ןריורפעגנייא זיא ?סייוו יד רעבָא
 רעקיזייא רעד רעביא ךיז ךיא נעווַאב ןטייקירעווש טימ .קירב

 ןייק ןָא ךיא םוק שרַאמ ןופ העש עכעלטע ךָאנ ןוא ?סייוו
 טריטסיזקע רענייא .ןסערדַא עטנַאקַאב סיוא ךוז ךיא .עגַארּפ

 עיזוליא ןייק ָאטשינ .עבמָאב א ןופ טעטכינראפ --- טשינ ןיוש

 -ענפיוא ךיז טָאה רעטייווצ א .רעניווונייא יד ןופ ?רוג ןנעוו

 רעד ףיוא ,דמערפ ,טלַאק ,טסוּפ זיא זיוה סָאד רעבָא .ןטלַאה

 ךילגטימ ןעװעג זיא יקסנישזָאגָאר .װדַא :עיצקַאדער ןופ .מַאב

 ןופ דילגטימ ;ןדײי עשיליופ יד ןופ טעטימטק לארטנעצ ןופ

 רעד ןפ רעציזרָאפ ןוט ,ןלױֿפ ןיא "דוחיא; ןופ .ָק .צ

 ןופ רעציזרָאּפ -עציװ ,שזדָאל ןיא עיצאזינַאגרָא "דוחיא

 רעבױרַאּפ ןוא שזדָאל ןיא טעטימָאק ןשידָאװעיַאװ ןשידיי

 זיא רע .1945:1949 ןרָאי יד ןיא ,ןלױּפ ןיט ליִקְק ןופ

 'עציװ ןוא ,טַאר'טָאטש רעשזדָאל ןופ ןַאמטַאר ןעועג ךיוא

 ןיא דנַאברַאֿפ ןכעלטּפַאשלעזעג'רוטלוק ןופ רעציזראפ

 .ן99ד רָאי יב ,שזדָאל

 עדמערפ א ןוא "ןעמוססירוצ דלַאב לע ךיא , :לטיווק א ריט
 .טפירשרעטנוא

 זא ,רעיווועג רעוו ךיא .ןטנַאקַאב ןטשרע םעד ףערט ךיא
 ןיוש ןיא סע .ענַארּפ ןיא טעטימָאק רעשידיי א ָאד זיא סע
 ךיז רירטסיגער ךיא .ןיהא יינרעד ךיא ןעוו ,רעטצניפ טעמכ
 ןופ לַאקָאל רעד .בעל ךיא זא ,ָאידַאר ןכרוד ןסיוו זָאל ןוא

 ןופ ענעמוקענקירוצ ,ןשטנעמ טימ טלופרעביא זיא טעטימָאק

 ץלַא ךָאנ זיא העשיייצילַאּפ יד .ןשינעטלעהַאב ןוא רעדלעוו
 ךיז ןרעקקירוצ ןנעוו ןייז טשינ דייר ןייק ןעק סע .טעטכילפרַאפ

 .נָאט ןבלעז םעד ,עשרַאװ ןייק

 ףיוא רימ ןעננערברַאפ טייהיירפ ןופ טכַאנ עטשרע יד

 .ענַארּפ ףיוא טעטימָאק ןשידיי ןופ עגָאלדָאּפ רעטרַאה רעד

 רעזדנוא ."םייה , א ,עשראוו ןייק רעקקירוצ -- סנגרָאמוצ

 ."ָאטעג םעניילס , םענעזעוועג ןיא רעקנוב רעד זיא "םייח ,

 -יצעד ךיז ןבָאה רימ זיב ,ןעגנַאגרַאפ ןענעז געט ךס ַא

 ןעמענראפ וצ ידכ ,שינעטלעהַאב רעזדנוא ןזָאלראפ וצ טריד

 -ישָאק רעד ףיוא רעזייה ענעבילבעג ץנַאנ עקינייוו יד ןופ ענייא

 גנוניווו רעד ןיא ןענעז ןביוש --- ךעלדנעטשרַאפ .סָאנ רעווָאק

 ,רעטערב ןוא ןטקיד רעבָא רַאפרעד -- ָאטשינ

 ,גנודניבראפ ןייק טשינ ץֵלַא ךָאנ ךיא בָאה שזדָאל טימ

 סייוו ךיא---זדנוא וצ געוו רעייז ןעניפענ ןסורג עקיטעמוא רעבָא

 -וקעג זיא --- רַאונַאי ןיא עוויסנעפָא עשיטעיווָאס יד זא ,ןיוש

 ?ןביוהוצנָא סָאװ ןופ :ןשינעלקַאװ ןופ נעט .טעּפש וצ ןעמ

 ןביילב רעדָא ,שזדָאל רעדמערפ רעד ןיא ךיז ןרעקמוא

 ? עשרַאװ ןיא

 ץירעמ ןיא ןוא ,רעבירַא טנעוו שזדָאל וצ טייקנדנובעגנוצ יד

 ךיז טביוה סע .שזרָאל ןייק םוא רעדיוו ךיז ךיא רעק 92

 ןיא לטיּפַאק קירָאיפלעװצ שימרוטש רעוש ,יינ א ןָא

 ...ןבעל ןיימ

 א

 ןופ רעטעּפש גָאט ןייא ןרָאװעג טיירפאב זיא שזדָאל

 רעד ראפ טייהיירפ יד ןרעיודַאב םוצ זיא ,ָאד ךיוא .,עשרַאװ

 .טעּפש וצ םישדח עכעלטע ןעמוקענ גנורעקלעפַאב רעשידיי

 73.217 ןעוועג ָאטעג רעשזדָאל ןיא ךָאנ ןענעז 1944 ילוי ןיא

 ,רָאי ןבלעז םעד טסוניוא ןופ געט עטשרע יד ןיא רעבָא .ןדיי

 -עגנָא ךיז טָאה -- עשראוו ןיא יו רעטעּפש רָאי א יװ רעמ

 .ָאטעג רעשזדָאל ןופ עיצַאדיװקיל עקידנעטשלופ יד ןביוה
 ןעמ טָאה ,ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעניימענלַא רעד ךָאנ

 ַאבוקַאי ףיוא ןעגנוניווװ ןיא טריטרַאוװקעננייא עּפורג עניילס א

 עכלעוו ,ןשטנעמ לָאצ א ךיוא ןעוועג .86 עקצינווענַאל ןוא 6
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 -לעהַאב ערעדנא ןיא ןוא ןרעלעק ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה

 .ןשינעט

 רעגַאל םעד טרידיווקיל ןעמ טָאה ,1944 רעבָאטקָא ןיא

 ייר א טקעדעגפיוא ךיוא טָאה ןעמ ;סַאג עקצינווענַאל ףיוא

 ךיז טָאה'ס ּוװ ,טרָא סָאד :ערעדנא ןשיוצ .ןשינעטלעהַאב

 םענעכָארבעצ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,ּפָאקסיײװ ר"ד ןטלַאהַאב

 ָאטעג ןופ טנַאדנעמָאק םעד טלעטשעגננעס ךיז רע טָאה ,סופ

 .טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוא ,ווָאביב סנַאה

 ןענַאגרָא-טכַאמ עשטייד יד ןבָאה ,1949 רַאונאי ןט11 םעד

 עסיורג 9 םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא ןבָארנוצסיױא ןדיי יד ןליופַאב

 -ענלַא ןַא טנדרָארַאפ ןעמ טָאה רעטעּפש געט עכעלטע .םירבק

 .16 ַאבוקַאי ףיוא רעגַאל ןיא ענעבילבראפ עלא ןופ לעּפַא םעניימ

 ןיא ןענעז סנגרָאמוצ .שירָאטַאנילבָא זיא ךיז ןלעטשוצ סָאד

 ןדי ךעלטשער יר ידכ ,סָאטױא-טסַאל ןעמוקעגנָא רעגַאל

 רענייק זןיא רענַאל ןיא רעבָא .םלוע-תיב ןפיוא ןריפוצסיורא

 יורטוצ ןייק טאהעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה ןדיי יד .ןעוועג טשינ

 ןבילבעג ןענעז םלוע-תיב ןפיוא םירבק ןיינ יד ,ןשטייד יד וצ

 ,קירייל

 ענעבילבענרעביא יד .יירפ זיא שזדָאל --- 1949 רַאונאי 9

 .ךאלפרעביוא רעד ףיוא סיורא ןעמוק ךעלטשערדָאטעג

 רעוועשראוו ןופ ענערָאװעג-לוצינ יד --- רימ יוװ --- ןוא
 טריזירטקעלע סע .טכיל-נָאט ןופ טנעלבראפ ייז ןרעוו -- ָאטעג

 :קנַאדעג רעד ייז

 ! יירפ ןענעז רימ ןוא --- ןבעל רימ

 ּצ

 -ראוו ןופ ןסַאנ יד ףיוא ךיז טָאה ,1942 ילוי ןט22 םעד

 "ןעלריזרעביא , ןנעוו גנונעדרַאראפ א ןזיוװַאב ָאטענ רעוועש

 -סיורא ."ןטיבעג ערעדנַא, ףיוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 ;טיוט ןופ ןקירבאפ יד ןענעז ןטיבעג יד זא ,ךיז טָאה ןזיוועג

 ,ןטפַאשטרָא ערעדנַא ןוא עקנילבערט ;וָאטַאינָאּפ ;קענַאדיַאמ

 ןשטנעמ לָאצ עסיוועג ַא .טקנַאצעג טָאה עשרַאוו עשידיי סָאד

 רעד ףיוא ןטלאהאב ךיז ןוא ןעמוקוצרעבירא ןעגנולעג זיא

 .רעדלעוו יד וצ ןבילקרעד ךיז ןבָאה ערעדנַא ;טייז רעשירַא

 -ינאגרָאספמַאק עשידיי יד טָאה ָאטענ םענעּפמורשעגנייא ןיא

 רַאונַאי ןיא ,דנַאטשרעדיװ ןטנפָאװאב םוצ ךיז טיירגעג עיצַאז

 לירּפַא ןיא .עטיוט עשטייד עטשרע יד ןלַאפעג ןענעע 83

 :עידעגַארט רעד ןופ טקַא רעטצעל רעד טליּפשעגסיױא ךיז טָאה

 יד ןוא ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל וצ קידנעטשלופ לעפַאב רעד

 .רעלדנעטשפיוא עשידיי יד ןופ גנוקידייטראפ עשידלעה

 ּצ

 -ראפ טרעוו ,1944 ילוי ןט22 םעד ,רעטעּפש רָאי ייווצ

 ןופ טעטימָאק ןשילױוּפ םעד ןופ טסעפינַאמ רעד טכעלטנפע

 טייהיירפ טגָאזעגוצ טרעוו סע ּוװ ,ננואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ

 ,קילבוּפער-סקלָאפ רעשיליוּפ רעד ןופ רעגריב עלא טייהכיילג ןוא

 -ָאיצַאנ ןוא עיגילער ,גנומַאטשּפָא רעייז ןופ דישרעטנוא ןָא

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא גנוריגער רעיינ רעד ןיא .טעטילַאנ

 -רָאפ א -- דיי א ןטָארטרַאפ ןעוועג ,ןלױּפ ןופ עטכישעג רעד

 ןופ טַאטוּפעד .וועג ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעייטש

 .ןײטשרעמָאז ?ימע ר"ד טסינויצ רעד ,םייס ןשילוּפ

 ןשיטימעסיטנַא טימ טקעטשעגנָא ןעוועג ןיא דנאל סָאד

 עקיזָאד יד ידכ ,ךפ א ןָאטענ טָאה טכַאמ עיינ יד רעבָא ,םס

 ןעננוטערטסיורא עשיטימעסיטנַא ענעפָא .ןקיטייזַאב וצ טסעּפ

 ןיא ּפָארא ןטימעסיטנַא יד ןענעז ,ןרָאװעגנ טפָארטשַאב ןענעז

 ענעטלַאהַאב ןעמוקעגרָאפ ןענעז טרָאד ןוא ָאד .טנורגרעטנוא

 שזרָאל ןופ געוו רעד וליפא .ןגעוו יד ףיוא טּפיוהרעביא ,ןלַאפנָא

 ןיא ננוריגער יד שטָאכ .רעכיז ןעוועג טשינ זיא עשראוו ןייק

 -ַאּפ ענעדישראפ ןופ רעייטשרָאפ ןופ טלעטשעננעמאזוצ ןעוועג

 .ײטרַאּפ עשיטסילאיצַאס עשיליוּפ :יװ ,ןעײטרַאּפ עשיטיל

 ךעלדנעטשרַאפ ןוא ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד ,ײטרַאּפ-סקלַאפ

 טשינ ןבָאה ,(ןטסינומָאק) ײטרַאּפ-רעטעברא רעשיליוּפ רעד ןופ

 .גנורינער רעד טציטשעג רעגריב עשיליוּפ עלַא

 רעשיטילָאּפ רעיינ א ןזיװַאב ךיז טָאה טנָאזירָאה ןפיוא

 ןיא ןענאטשטנא ןענעז ייז .ןטעטימָאק עשיריי יד ;ןעמָאנעפ

 .ןרָאװעג טיירפַאב ןענעז ןטיבעג עיינ רָאנ יוװ ,םענרַאפ םעד

 ,טייהיירפ רענעמוקַאבקירוצ רעד טימ טיירפעג ךיז ןבָאה ןדיי

 טרעוו ןעזעגסיוא סע טָאה ,םזירעלטיה ןופ ףוס ןטימ =
 ןופ ןייז יירפ טעוװ סָאװ עכָאּפע ןַא --- ,עכָאּפע עיינ א ןריובעג

 ,קורד ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ,ןעגנונלָאפרַאפ עשיסַאר

 יד ןא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה םורא רָאי עכעלטע ןיא

 ,ןרָאװעג םייוקמ טשינ זיא טייהיירפ ןגעוו גנולעטשרָאפ

 ּצ

 ,1945 ץרעמ ןיא ,שזדָאל ןיא ןזיוװַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו

 יד .טריזינאנרא ןעוועג רעקינייוורעמ ןיוש ןבעל סָאד זיא

 רעד .טקידעשַאב טשינ ןעוועג ןעמונעג טנורג ןיא זיא טָאטש

 ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טעטכינראפ זיא סָאװ לַאטרַאװק רעקיצנייא

 סָאד) .ןשטייד יד ןופ וטפיוא רעד ןעוועג זיא סָאד ,טולַאב

 -ידיי רעד ןריפסיורא ןכָאנ .עשראוו ןיא ןעשעג ךיוא זיא עבלעז

 סָאד טריפענסיורא ייז ןבָאה ,ָאטעג ןופ גנורעקלעפַאב רעש

 עטסוּפ יד ןוא דנַאלשטייד ןייס ןנעמרַאפ עשידיי עצנַאג
 ,(טכַאמעג בורח ןעגנוניווװו

 -קנופ ןבָאה ןעגנולײטּפָא עריא ןוא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד

 ,ץנַאג ןבילבעג ןענעז עינווָאזַאנ ןוא עינווָארטקעלע יד .טרינָאיצ

 -רַאמ ןוא ריִלָאק ןטרעדנעעג א טַאהעג ןבָאה ןעייומַארט יד

 .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא טריסרוק ןבָאה רעבָא ,טורש

 -רעמ רעייז ןיא ןענעז --- טנרָאזרַאפ ּפַאנק שטָאכ ,ןטפעשעג יד

 ןייא .גנורעקלעפַאב רעד ראפ ךעלטירטוצ ןוא ןפָא ןעוועג טייה

 .ןעגנוניווו :ביוהנָא ןופ דלַאב טלעפעג רעבָא טָאה ךאז

 ןבָאה ,שזדָאל ןזָאלראפ טָאה רעטילימ עשטייד סָאד ןעוו

 ךיוא שזדָאל ןופ רעניווונייא ,ןשטייד רעטנזיוט רעקילדנעצ
 עשיריי עקילָאמַא) ןעננוניווו ערעייז רעבָא .טָאטש יד ןזָאלראפ

 רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונראפ דלַאב ןענעז (ןעגנוניוװ

 רעייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי .גנורעקלעפַאב

 ןעגנוניווו עקילָאמַא ערעייז ןיא ןפָארטעג ןבָאה ,טָאטש-ןריובעג
 ףיוא יו ,טקוקענ ייז ףיוא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עדמערפ
 .םיאנוש

 זיא טייקמאזקרעמפיוא ןיימ ןניוצענ טָאה סע סָאװ ,סָאד

 ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג

 ,טריזינַאגרָא זייוולייט ןעוועג ןיוש זיא

 ןפיוא טרעדנעעג רעטעּפש) סָאג עקסיעימדורש רעד ףיוא
 רעשידיי א טרינַאיצקופ ןיוש טָאה (יקסווָאקצנעיװ ןופ ןעמָאנ
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 רעד .טייקיטעט עקידעבעל א טריפעג טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק

 -נייוועגרעסיוא ןא ןנָארטעג ןעלסקַא ענייז ףיוא טָאה טעטימָאק

 טָאטש-טּפיוה יד סָאװ ,םעד בילוצ טייקכעלטרַאװטנַאראפ עכעל

 -מולש סָאד ,שזרָאל .טעטכינראפ יו טעמכ ןעוועג זיא עשרַאװ

 -טימ טָאה -- טעטש עשיליוּפ עקידהמחלמראפ יד ןשיווװצ לרעּפ

 -טּפיוה רעשיטקאפ רעד ןופ הנרדמ רעד וצ טריסנַאװַא לָאמַא

 ןיא ןגעלעג זיא יז סָאװ ,הלעמ יד טאהענ טָאה שזדָאל .טָאטש

 -עננָא ןעמ טָאה שזדָאל ןיא .עשראוו ןופ טנַאנ ןוא רעטנעצ

 טשינ ,סעיצוטיטסניא עלארטנעצ ענעדישראפ ןכַאמפיוא ןביוה

 יד ןעניפעג ךיז טָאה ָאד .עשידיי ךיוא רָאנ ,עשהכולמ רָאנ

 -ימָאק עשירָאטסיה עלארטנעצ יד ;עסערּפ עשידיי עלארטנעצ

 -טנעצ ערעדנא ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןופ ןטעטימָאק ;עיס

 .דוסיה ןרק ןוא ?ארשיל תמיק ןרק יו סעיצוטיטסניא עלַאר

 רעשזדָאל --- ןדיי יד ןניוצענ ךיוא ךיז ןבָאה שזדָאל ןייק

 ;סרעקנוב ןוא רעדלעוו ןופ עטעװעטַארעג ,רעשזרָאל-טשינ ןוא

 רעטנזיוט -- רעטעּפש ןוא ןרענַאל עשטייד ןופ ענעמוקעגקירוצ

 .דנאלסור ןופ רערעקקירוצ

 -ראפ טינרָאנ טעמכ ןבָאה ענעמוקעגקירוצ ?ייט עטסערג יד

 -ענ ןשטנעמ עקיזָאד יד טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד ,טגָאמ

 -ָאטש רעד ייב טרינעוורעטניא טָאה ןעמ .,ןגרָאזרַאפ טפרַאד

 לענש ףיוא ,?בעמ ןוא ןעגנוניווװ ןלייטוצ ןנעוו טכַאמ רעשיט

 ,92 סַאג שטיװָאטורַאנ ףיוא ןעניזַאנַאמ טריזינאנרַא ןעמ טָאה

 ןעלטימ-סנבעל ןוא גנודיילק ןבעגעגסיורא ןעמ טָאה ןענַאד ןופ

 ,עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ

 ןוא "טניָאשזד , יו ,סעיצאזינאנרֶא עשידנעלסיוא ןופ

 -רוק א .גנודיילק ןוא גרַאװנסע ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה ,עכעלנע

 -רָאפ א ןעמוקעג ןלױוּפ ןייק זיא ננואיירפַאב רעד ךָאנ טייצ עצ

 ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןיא סע ןוא "טניָאשזד , ןופ רעייטש

 ,גרַאװנסע ןוא רעדיילק ,טלעג ןופ ףליה עשיטַאמעטסיס א

 ּצ

 זיא טעטימָאק ןופ סעבַאנפיוא עקיטכיוו יד ןופ ענייא

 -טימ-החּפשמ ןדניבראפ ןוא ןכוזּפָא סָאד ןכעלגעמרעד ןעוועג

 .טלעוו רעד רעביא טיירּפשעצ ןענעז עכלעוו ,רעדילנ

 ץענ יד .טרירטסינער ןרָאװענ זיא רענעמוקעגנָא רערעי

 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןעמונעגמורא טָאה ןטעטימָאק עשידיי יד ןופ

 רלַאב ךיז טָאה ,ןדיי עּפורג א ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ?ייוו

 ןשיווצ טשיוטעגסיוא ןבָאה ןטעטימָאק יד .טעטימַאק א ןפַאשענ

 ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ןסערדַא ןוא ןעמענ טימ תומישר יד ךיז

 .טכוז ןעמ עכלעוו --- יד ןופ ךיוא ןוא ןענופענּפָא ךיז

 "ןסַאמ ןעמוקַאב טָאה שזדָאל ןופ טעטימַאק רעשידיי רעד

 רעשזדָאל ענעזעוועג ןופ ?רוג םעד ןגעוו ,דנַאלסיוא ןופ ןגַארּפנָא

 .רעניווונייא

 ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ רָאי עכעלטע יד ןופ סנַאלַאב רעד

 עשידיי סָאד .רעשינַארט א ןעוועג רעדייל זיא ,ןלוּפ טשרעהַאב

 רעכלעוו ,בושי רעשידיי רעקינָאילימלטרעפ בורק רעד ,שזדָאל

 טייקטקישעג ןוא טײקמַאזסטעברַא ןייז טימ טמירעג ךיז טָאה

 ןבָאה עכלעוו ,ןלוש עטפַאהרעטסומ ,הכאלמ ןוא ?דנַאה ןיא

 רעד ןוא ץנענילעטניא יד ,ןלוּפ ןיא ןכיילנ ןייק טאהעג טשינ

 רעמ -- טָאה ץלַא סָאד -- סַאלק-רעטעברַא רעטריזינַאנרָא

 ןענעז סָאד ,ןבילבעגרעביא ןזיא סָאװ סָאד .טריטסיזקע טשינ

 ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטעװעטַארעג יד ןעווענ

 ךיז לייט ,תוחּפשמ ערעייז ןכוז ןעמוקעג ןענעז לייט .שזדָאל
 ערעדנַא .געוו ןקידרעטייוו ןראפ תוחוכ ןעמעננָא ןוא ,ןעורוצּפָא
 עַלַא יד .יינספיוא ןבעל סָאד ןביוהנָא ןוא ןליוּפ ןיא ןביילב וצ

 רעקידנטיידאב ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ סעירָאגעטַאק

 .ףליה

 ,ןלױּפ ןיא ןביילב וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו --- ,יד ראפ

 -רַא עקיטרַאנדישרַאפ ןופ ייר עצנַאג א טריזינַאגרָא ןעמ טָאה

 ,רעטסוש ןוא רעדיינש ראפ ןטסרעמ םוצ ,ןוויטארעּפָאָאק-סטעב

 -עּפס א ןענַאטשטנַא ןיא שזדָאְל ןיא טעטימָאק ןשידיי םייב

 ךיז טָאה עכלעוו ,עיצאזיוויטקודָארּפ ראפ גנוליײטּפָא עלעיצ

 טשינ ןיא סָאד .ןויטארעּפָאָאק יד ןריזינאנרא טימ ןעמונראפ

 -נכערּפשטנַא יד ןפַאש טפרַאדעג טָאה ןעמ .טכייל ןעמוקעגנָא

 -יור טימ ןויטארעּפָאָאק יד ןנרָאזַאב ךיוא ןוא ןלַאקָאל עקיד

 םעד ןעקנַאדראפ וצ טָאהענ ןעמ טָאה ךס א .,ןפָאטש

 -סיוא סָאמ רעסיורנ א ןיא ןענעז ןדנָאפ סנעמעוו ,"טניָאשזד,

 -ארעּפָאָאק יד .ןדיי יד ןריזיוויטקודָארּפ ףיוא ןרָאװעג טצונעג

 -טפַאשלעזעג-רוטלוק עטנייווצרַאפ ַא טריפעג ךיוא ןבָאה ןוויט

 -ןשטנעמ םעד טלעטשעגנרָאפ ךיז טימ ןבָאה ייז .טעברַא עכעל

 עלופטנַאלַאט יד טּפעשעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,רַאוװורעזער

 טָאה ןעמ עכלעוו ,רָאכ ןוא זיירק ןשיטַאמַארד םעד ראפ תוחוכ

 ,טעטימָאק ןשידיי םייב טריזינַאנרָא

 טָאה ,ןדיי יד ןריזיוייטקודָארּפ םייב לָאר עקיטכיוו א

 ןשידיי םייב ןפַאשעג טָאה ןעמ עכלעוו ,קנַאב יד טליּפשעג

 ענלצנייא יד טלעג טגרָאבעגסױא טָאה קנַאב יד .טעטימָאק
 טימ קירנכעלגעמרער -- ןשטנעמ ערעדנא ןוא ,תוכאלמ-ילעב

 ןופ רָאטקערעד רעד .,ןטַאטשרַאװ עטַאירּפ ןכאמוצפיוא םעד

 טנייה טניוװ) רעװָאקלַאיב קרַאמ 'רפ ןעוועג זיא קנַאב רעד
 .(רעטנעצ רעשזדָאל ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןרובלעמ ןיא

 -סיוא-ךַאפ רעייז ןעמוקַאב ןבָאה ןויטארעּפָאָאק יד ןיא

 .ןלױּפ ןזָאלרַאפ רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ךס א גנודליב

 ןדיי ןופ גנורעדנַאװסױא-ןסַאמ רעד ךָאנ זא ,ךעלדנעטשראפ

 ןבָאה --- רעטעּפש ךיוא יו 1987-98 ןוא 1948749 ןרָאי יד ןיא

 "קַארַאכ ןשידיי-שיפיצעּפס רעייז ןריולרַאפ ןוויטַארעּפָאָאק יד

 עשידיי ןופ ןעמענ יד ןגָארטעג ןבָאה ןויטארעּפָאָאק יד ,רעט

 ךָאנ רעבָא ,ןלױּפ ןקידהמחלמראפ ןיא רעוט עשיטסינומָאק

 -עג ןעמענ עשידיי יד וליפא ןענעז ,המחלמ רעקיגָאט-6 רעד

 .םעווקַאבמוא ןרָאװ

 ּצ

 טקיטיונעג ךיז טָאה ףליה ןוא טכיזפיוא ערעדנוזַאב ץנַאג ַא

 דנַאטשוצ-טנוזעג רעייז .ןרעגַאל ןופ ענעמוקענקירוצ יד רַאפ

 ןעמעוו ,ךס א ךיוא ןעוועג .ףליה עשיניצידעמ טגנַאלרַאפ טָאה

 ,המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןרענַאל יד

 רכוא ןעוועג ןענעז ןשטנעמ ירד .טרעטלעראפ קיטייצירפ ןבָאה

 .ןדילַאװניא ,ןפלָאהַאב

 עריא טימ ןעוועג טנַאקַאב זיא שזדָאל קידהמחלמראפ סָאד

 -ראפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעיצוטיטסניא-ספליה ןוא סעיצַאדנופ

 .ףליה רעכעלטפַאשלעזעגנ ןוא ןגארפ-סטייהטנוזעג טימ ןעמונ

 ךרוד טעדנירגעג ,רעזייה-םינקז-בשומ ןוא ןלָאטיּפש ןעוועג

 -וטיטסניא עקיטעטליוװ ןעוועג ,ןטַאטשנָארק ןוא ןיקסנַאנזָאּפ

 :שילוּפ) "ןָאט , ןעוועג ,קדצה תניל ,םילוח-רוקיב יו ,סעיצ

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנוזעג סָאד ןטיהראפ וצ טפַאשלעזעגנ
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 יַארַאב ןוא סעירָאטַאלבמַא ערעייז טימ (ןלוּפ ןופ גנורעק

 .ןלעטש-סגנוט

 ןגעו ,ןדיי ראפ סעיצוטיטסניא עלא יד ןעמוקַאבקירוצ

 .ןייז טנָאקעג טשינ רייר ןייק טָאה םעד

 -טָאטש יד ןעמונעגרעביא טָאה לָאטיּפש סיקסנַאנזָאּפ

 ןופ גנורעקלעפַאב יד טנידַאב טָאה ןוא גנוטלַאװרַאפ

 סָאװ ,ןעוועג זיא ןדיי ראפ עיצקַאפסיטַאס עקיצנייא יד .שזדָאל

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעגנָא ןעמ טָאה לָאטיּפש ןקיזָאד םעד

 ןפיוא לָאטיּפש ;רעטקָאד ןשידיי רעשזדָאל ןקידהמחלמראפ א

 .גנילרעטש ר"ד ןעמָאנ

 תניל ןוא םילוח-רוקיב יו סעיצוטיטסניא עקיטעטליוװ יד

 שיטילָאּפ רעיינ רעד ןיא טרָא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה קדצה

 טָאה ,"זָאט, רעד ןגעקַאד .טייקכעלקריוו רעכעלטפַאשלעזעג

 ,טייקיטעט ןייז טיינַאב דלַאב

 טלעטשעג ךיז ןבָאה םיריוטקָאד רעשזדָאל עטנַאקַאב עלַא

 רעטמירַאב-טלעװ ַא ,יקסנירק ר"ד .עיצוטיטסניא רעד ףליה וצ

 -נַאװעגסיױא רעטעּפש) ןטייהקנַארק-טיוה ןופ דלעפ ןיא ןעמָאנ

 עדייב ,גרעבסַאילע ר"ד ןוא רענזייא ר"ד ,(עקירעמַא ןייק טרעד

 -נעניד ר"ד ןוא ָאביל ר"ד ,רעקיש ר"ד ,ןנרוריכ עטנעקרענָא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ןעמענ עכעלטע ןענעז סָאד ,ןָאס

 ."ןָאט , ןופ טעברַא יד טעמדיוועג

 ענעמוקענקירוצ רַאפ עיצוטיטסניא רעד ןופ ןצונ רעד

 .גנוטיידַאב רעקיטכיוו ןופ ןעוועג זיא ,רעדלעוו ןוא ןרענַאל ןופ

 ַא ןענופעג ןבָאה עקיאעפמוא-סטעברַא ןוא טייל עטלַא

 ןבָאה זיוה ןקיזָאד םעד ןיא .16 ַאבוקַאי ףיוא זיוה ןיא םייה

 רעשזדָאל ןופ ןדיי ענעבילבעגרעביא עטצעל יד ןענופעג ךיז

 -נייא זיוה סָאד ןעגנולעג זיא עיצרעניא ןופ חוכ ןטימ .ָאטעג

 -רַאפ סע ןעמ טָאה קילייא ןוא ,טנעה עשידיי ןיא ןטלַאה

 .םינקז-בשומ ַא ןיא טלדנַאװ

 שזדָאל ןקידהמחלמ ךָאנ ןופ רעניווװנייא עשידיי לָאצ יד

 עקיזָאד יד .יונענ טלעטשעגטסעפ טשינ לָאמנייק ןעמ טָאה

 ךיז ןטימעגסיוא ןבָאה ךס ַא .טרעדנעעג רימת ךיז טָאה לָאצ

 ןופ זירּפ ןרַאפ ןליפַא ,טעטימָאק ןשידיי ןיא ןרירטסיגער וצ

 רעטרירטסינער רעדעי רעכלעוו וצ ,ףליה יד ןעמוקַאב טשינ

 טיירפַאב טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה ךס א .טקיטכערַאב ןעוועג זיא

 רעייז ןטלַאהַאבסיױא ןבָאה ןוא ,זָאכיסּפ-עיצַאּפוקֶא םעד ןופ

 רעשיליוּפ רעד ןיא ןדניוושרַאפ וצ ךיז קידנעימַאב ,טייקשיריי

 ןענעז לייט ַא .ןעמענ "עשירַא, ערעייז רעטניה ,טפַאשלעזעג

 ערעייז ןכוז וצ ידכ ,טייצ רעצרוק א ףיוא שזדָאל ןייק ןעמוקעג

 ,ללכ ַא יװ ,ןבָאה עטצעל יד .ןנעמרַאפ ןעמענּפָא רעדָא החּפשמ

 -רַאפ לענש ןענעז רעבָא ,טעטימָאק ןיא טרירטסינער ךיז

 -נענָאק טשינ ,רעשזדָאל ענעריובעג ןבָאה לָאמ ?ייט .ןדנּוווש

 ןיא טצעזַאב ךיז ,ןעגנוניווו עקידרעירפ ערעייז ןגירקקירוצ קיד

 -קירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד וליפַא ,דנַאל ןופ ןלייט ערעדנַא

 ךָאנ ןבָאה ,שזדָאל ןיא ןביילב וצ קנַאדעג ןטימ טרעקעג

 ןיא ןשינעעשעג יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ,טייצ רעסיוועג ַא

 .ןליוּפ ןזָאלרַאפ ןוא רענעלּפ ערעייז טרעדנעעג ,דנַאל

 גנורעקלעפַאב עשידיי רעשזדָאל יד טָאה שיפַארגנָאמעד

 קרַאטש ךיז טָאה סע .דליב קירעיורט ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ

 .עכעלטננוי ןוא רעדניק ןופ ןלעפ סָאד טקרעמענ

 ידכ ,ןרָאװעג ןָאטענ ץלַא זיא ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ

 ןבעגעגניירַא טָאה ןעמ עכלעוו ,רעדניק עשידיי ןעניפענוצּפָא

 ךס ַא .עיצַאּפוקֶא רעד ןופ טייצ ןיא סעילימַאפ עשיליוּפ ןיא

 ןוא ןריטסַאנָאמ ןיא טעשזדנָאלברַאפ ןבָאה רעדניק יד ןופ

 טשינ טָאה רעדניק יד ןופ רענייק .רעזייה-םימותי עכעלטסירק

 ערעייז טקנערעג טשינ ןוא ,גנומַאטשּפָא רעייז ןופ טסנוװענ

 ןבָאה ןרעטלע "עקילייווטייצ , עלַאיַאל יד ןופ ךס ַא .ןרעטלע

 עשיריי יד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא טרעקעגקירוצ רעדניק יד

 ןטגנערטשעגנָא ךָאנ ןענופענּפָא ןעמ טָאה ערעדנַא .ןטעטימָאק

 ןלעיצעּפס א טימ טרינָאּפסיד טָאה טעטימָאק רעשידיי רעד .ןכוז

 ךיוא ןעוועג .ןרעטלע "עקילייוטייצ , יד ןעניױלַאב וצ דנָאפ

 ןבענּפָא ראפ טלעג-ףיוקסיוא טגנַאלרַאפ טָאה ןעמ ןעוו ,ןלַאפ

 .דניק שידיי ַא

 ןעוועג ןיא קעוטנעלעה ןיא דניק ןשידיי ןופ םייה יד

 -עיורט ןופ ץנעדיזער יד ןעוועג זיא סָאד .נירק ןרַאפ טנַאקַאב

 רעשזדָאל ןופ רעשרעה םעד ,יקסווָאקמור םייח ןטנַאקַאב קיר

 טכַאמעגפיוא טָאה קעווונעלעה ןיא םייה-רעדניק סָאד .ָאטענ

 עשיריי עטעוװװעטַארעג רעייפ-המחלמ ןופ יד רַאפ ןריט עריא

 -טַא עמערַאװ ַא ןענופעג ןטרָאד ןבָאה רעדניק יד .םימותי

 יּפָאדַא ןענעז רעדניק יד ןופ ךס ַא .טכיזפיוא ןוא רעפסָאמ

 ערעדנַא .רעקלעפרָאּפ עשידיי עזָאלרעדניק ןופ ןרָאװעג טריט

 טַאטלוזער ןיא גנודליב עלופ ןעמוקַאב םייה-רעדניק ןיא ןבָאה

 ענעגייא יד ףיוא ןלעטש טנָאקענ ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןופ

 רעד טימ ןלױּפ ןזָאלרַאפ ןבָאה רעדניק יד ןופ ךס ַא .סיפ

 .ןּפורג עשיטסינויצ ךרוד טנדרָאעגנייא ,הילע-טנגוי

 רעדניק ענענופעג יד ןרעקקירוצ םייב לָאר עקיטכיוו ַא

 רעד עכלעוו ,לוש עשידיי יד טליּפשעג טָאה ,קלָאפ ןשיריי םוצ

 .ןטלַאהעגסיוא טָאה טעטימָאק רעשידיי

 סָאד טָאה ןלױּפ ןקידהמחלמ-ךָאנ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 טלעטשעגרָאפ טשינ לוש-הכולמ רעד ןיא רעדניק עשידיי ןקיש

 -דנעטשרַאפ רעבָא זיא'ס .םעלבָארּפ רעדנוזַאב ןייק ךיז טימ

 טנָאקעג טשינ דניק ןשידיי םעד טָאה ?וש-הכולמ יד זַא ,ךעל

 -ענ זיא טעטימָאק ןשידיי םייבו .גנואיצרעד עשידיי ןייק ןבענ

 -ילעוּפ ןקניל ןכרוד טריפעגנָא ,גנולײטּפָא-סגנודליב ַא ןעוו

 -םיוא יד .(?ארשי ןיא טנייה) ןַאגַאק םהרבא רעוט ןשיטסינויצ

 עשידיי יד ןגעלפ וצ ןעװעג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ עבַאנ
 טָאה גנולײטּפָא-רוטלוק רעד וצ .רוטלוק עשידיי ןוא ךַארּפש

 -נוא יד ּוװ ,ןטרָאגרעדניק ןוא לוש עשידיי יד טרעהעג ךיוא

 .שיריי ןעוועג זיא ךַארּפש-סטכירעט

 -ַאנַאדעּפ ןעניפעג וצ ןטייקירעוש טַָאהענ סָאה ?וש יד

 -יונ ערעדנַא ןוא רעכיב-ךןרעל עקידנכערּפשטנַא ,תוחוכ עשיג

 -סַאמ ןופ עילַאװכ עקילָאמסעדעי .ןלַאירעטאמ-לוש עקיט

 לָאצ יד טרענעלקרַאֿפ ,ךעלדנעטשרַאפ ,טָאה גנורעדנַאװסיוא

 סָאװ םעד ץָארט -- טריטסיזקע לוש יד טָאה ךָאד ,רעליש

 ,רעליש גונעג טנַאמרַאפ טשינ ןבָאה ןעגנולײטּפָא עקינייא

 -סגנודליב ןופ עמרָאנ רעטלעטשענטסעפ רעד גילדעוו

 .םוירעטסינימ

 ןופ טייקיטעט-רוטלוק ןוא -גנודליב ןופ ןעמַאר יד ןיא

 -ַאמַארד ןוא רָאכ ַא טריזינַאנרָא ןעמ טָאה ,טעטימָאק ןשיריי
 ,טנעניריד ןטוג רעייז א טַאהענ טָאה רָאכ רעד .זיירק ןשיט

 -ַאמַארד רעד .יקסווָאזערעב ?ואש רָאטיזָאּפמָאק ןטנַאקַאב םעד

 .ןעגנולעטשרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןבענעג טָאה זיירק רעשיט

 ןלענָאיסעּפָארּפ ,ןטנענַאמרעּפ ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד בילוצ

 טאהענ טשינ זיירק רעשיטאמַארד רעד טָאה ,רעטַאעט ןשידיי

 ,גנוטיידַאב עסיורנ ןייק



 11 שזדָאל שידיי

 טליּפשעג טָאה רעטַאעט רעשידיי רעקידהמחלמ ךָאנ רעד

 ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןופ ןבעל ןיא ל?ָאר עקידנטיידַאב ַא

 המחלמ יד ןקידנעראפ ןכָאנ ץרוק .טרפב שזדָאל ןיא ןוא ,ללכב

 -ּםיל ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ,רעטַאעט רעשידיי רעד טָאה

 ָאניק ןקילָאמא ןיא ןעננולעטשרָאפ ןריפפיוא ןעמונעג ,ןענַאמ

 םעד ןעמ טָאה רעטעּפש) סָאנ ענַאינלעגעצ ףיוא ,"ירַאשט ,

 .(?ַאשטארַאי, ;ןפורעננָא סאנ ענַאינלעגעצ ןופ לייט

 ןוא ַאקסנימַאק .ַאדיא ןעו ,1940 רעבמעצעד ןיא

 ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןַאמלעמ ןַאמ ריא

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ ילבפיוא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 -עג ןענעז ןרַָאיליפ יד .שזדָאל ןעוועג זיא ריטרַאװק-טּפױה ןייז

 ריאמ ;ןיטסיטרַא ןוא רָאסישזער -- אקסנימאק ַאדיא :ןעוו

 -ישזער --- ןאגזוב לבח ;טסיטרַא ןוא רָאטקעריד -- ןַאמלעמ

 רעד ןופ ןסָאנעג ךיוא טָאה רעטַאעט רעד .רָאיטקַא ןוא רָאס

 רעד .םיױבטָאר בקעי ףַארגָאנעצס ןוא רָאפישזער ןופ ףליה

 ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עקיסַאלקטשרע טריפעגפיוא טָאה רעטַאעט

 סרעטַאעט עדנריפ יד ןופ םענייא יו טכַארטַאב םיא טָאה ןעמ

 .ןלוּפ ןיא

 -עפרערַאב יד ןכָארּפשטנַא טשינ טָאה ערייבענ-ַאניק יד

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג עקינייא ןענעז .רעטַאעט ַא ןופ ןשינ

 רעד ןופ ףליה רעד טימ ןַא ,קנַאדעג ןטימ ןעמוקעגסױרַא

 ןעמ לָאז --- גנוריגער רעד טימ ןעמאזוצ גנורעקלעפַאב רעשיריי

 רעכלעוו ןיא ,עדייבעג רעיינ ַא ןופ ןעיובפיוא סָאד ןריסנַאניפ

 -ַאעט עשיריי סָאד טרָא ןַא ןבָאה טעװ --- ערעדנַא ןשיווצ --

 רַאפ טעטימָאק רעלעיצעּפס ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה סע .רעט

 "עג ךיז טָאה רעכלעוו ,שזדָאל ןיא רעטַאעט ןשידיי ַא ןעיוב

 עמוס עקידנטיידַאב ַא ןעלמַאז וצ עבאנפיוא ןַא רַאפ טלעטש

 סע .ןינבירעטַאעט ןרַאפ ןבַאנסיױא יד ןופ ?ייט ַא יו ,טלעג

 סע .טקעיָארּפ םעד טָא ןופ רענגעק ךס ַא ןעוועג ךיוא ןענעז

 רַאפ ןרעג טשינ ךיז ןרעײטשַאב עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז

 ןעועג ךיוא רעבָא ןענעז סע .ללכב ןקעווצ עכעלטפַאשלעזעג

 בילוצ טקעיָארּפ םעד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא

 ןופ םפנוקוצ רעד ןיא טביולגענ טשינ ןבָאה ייז לייוו ,םעד

 סָאװ ,ןשָארג רערעי ןוא ,ןלױּפ ןיא ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי

 זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ ןינב א ןעיוב ףיוא סיוא טי ןעמ

 .טלעג ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג ,ייז טול

 רעד ןוא ,טיובעגסיוא ןעמ טָאה עדייבענ-רעטַאעט יד

 ןופ טקנוּפ-ךיוה םעד טרָאד טכיירגרעד טָאה רעטַאעט רעשידיי

 .ילברעדנַאנרַאפ ןייז

 ןוא ןַאנישזד ןעוו טרעכיירַאב ךיז טָאה עניב עשידיי יד

 דלַאב ןבָאה ייז .ןלױּפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רעכַאמוש

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעטַאעטייװער ןשיריטַאס א טריזינַאגרָא

 .גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה ןוא ,שזרָאל ןיא טרָאץיז ןייז

 טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ארומ יד רעבָא

 רַאפ זייוולייט ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןעגנולמַאז-טלעג יד ןגעק

 ענַאינלענעצ ףיוא עדייבעג עיינ ,עקיטכערּפ יד .טקיטכערַאב

 עמַאזניימעג סָאד ןעוועג ביוהנֶא ןופ זיא (ָאגעיקסווָאקצנעיװ)

 -ַאעט רעשיליוּפ רעגנוי רעד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ טרָאדץיז

 ןעמ טָאה םורַא טייצ ַא ןיא ."רעטַאעט רעיינ; עּפורט-רעט

 ןייק ןוא ,עשרַאװ ןייק טריפעגרעבירַא רעטַאעט ןשידיי םעד

 סָאבעלַאב .ןלָארטסַאנ ףיוא זיולב ןעמוק רע טגעלפ שזרָאל

 וּפ סָאד ןרָאװענ זיא ענַאינלעגעצ ףיוא עדייבענ רעד רעביא

 .רעטַאעט עשיל

 -ַאעט ןשיריי ןופ גנוטיידַאב יד ןרינענ טשינ ןעמ ןָאס ךָאד
 םעד ןפיטראפ וצ ןגנָארטעגייב רָאנ טשינ טָאה רע .ןלוּפ ןיא רעט

 -רַאפ וצ ךיוא רָאנ ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןוא םעניימעגלַא

 .ןײזטסּוװַאב ןשידיי םעד ןקרַאטש

 צ

 רעד ךָאנ -- שזרָאל ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 רעד ןופ טייצרָאי םעד טנכיײצעגּפָא טשינ ןעמ טָאה --- המחלמ

 ןייק לייו ,רַאפרעד ןעװעג סע ןיא .ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל

 ןוא ,ןעװעג טשינ ןיא עיצַאדיװקיל רעד ןופ עטַאד עיונעג
 עשידיי סָאד זַא ,ןעמונעגנָא טָאה ןעמ לייוו ,רַאפרעד רשפא

 יו םעוו ןוא ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה שזדרָאל

 רעניילק ַא טימ וליפַא --- סעיצידַארט עריא ןטלַאהנָא רעט

 טיהענּפָא ןבָאה תוחּפשמ ענלצנייא .עטעװעטַארעגּפָא עּפורג

 -עג ;טכיל-טייצרָאי ןדנוצענ ;ןטייצרָאי עלעודיווידניא ערעייז

 זיא'ס ןכלעוו ףיוא רעדָא ;םלוע-תיב ןפיוא תובצמ טלעטש

 -תיב רעשידיי רעד .רעיורט רעייז טריטסעפינַאמ ןפוא ןרעדנַא

 ןיא ,ָאטענ ןופ לייט א ןעוועג ,טנַאקַאב יװ ,זיא סָאװ םלוע

 ;טעטכינרַאפ ןלַאדנַאװ ןבָאה תובצמ לייט ַא .ץנַאג ןבילבעג

 זָארגידליװ טימ ןרָאװעג ןסקָאװרַאפ ןענעז תובצמ עקיטכערּפ

 -מוא ןבילבענ זיא --- רעכלעזַא יו םלוע-תיב רעד רעבָא --

 טכוזַאב זיײװנסַאמ טָאה גנורעקלעפאב עשידיי יד טרירַאב

 ןרעי .םייהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ קנעדנָא ןקיצנייא םעד

 ."ןבעל טימ לופ , ןעוועג םלוע-תיב רעשידיי רעד זיא קיטנוז

 ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןבילבעג זיא םלוע-תיב רעד

 -ָאק רעשידיי רעד רעבָא ,עדניימעג רעזעיגילער רעשידיי רעד

 -םיוא וצ טמיטשַאב ,דנָאפ ןלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה טעטימ

 .גנונעדרָא ןיא םלוע-תיב םעד ןטלַאה

 -יטסניא ןַא ןעוװעג ןיא עדניימעג עזעינילער עשידיי יד

 -רַאפ ,ןשטנעמ ךס ַא ןופ ףירגַאב ןיא טָאה עכלעוו ,עיצוט

 ןעועג זיא ךיילגרַאפ רעד רעבָא .ענימג עשידיי יד ןטָארט

 ןופ ענימג עקידהמחלמרַאפ יד .טקיטכערַאב טשינ ןיטולחל

 ןוא תולעמ עריא ןעוועג ןבָאה טשינ ןלָאז'ס עכלעוו ,שזרָאל

 עיגילער ַא ןעוועג םרָאפ רעסיוועג ַא ןיא זיא --- תונורסח

 ערניימעג עזעיגילער עשידיי יד .גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עשיקלָאפ

 "רעד ,ןגַארפ עזעיגילער טימ ךעלסילשסיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה

 "ץיז סָאד .ץעזעג ןקידנריטסיזקע ןופ ןעמַאר יד ןיא זיולב ייב

 ,06 עינרָאכַאז ףיוא ןענופענ ךיז טָאה עדניימעג רעד ןופ טרָא

 .ןענעװוַאד םוצ לוש יד ןעוועג: ךיוא זיא טרָאד ןוא

 ָאקשושטשַאק ןסָאנ יד ףיוא סעגָאגַאניס עקיטכערּפ יד

 רענילָאװ ןוא רעקליוו ףיוא ןלוש יד ךיוא יו ,עקסרָאבלָאװ ןוא

 געט עטשרע יד ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאוװעג טנערברַאפ ןענעז

 טרַאװרעד טשינ ךיז ןבָאה ,שזדָאל ןייק שרַאמניײירַא רעייז ךָאנ

 רעשזרָאל ןופ ןעגנואימַאב יד .לוָאט-קנעדנָא ןַא וצ ןליפַא

 -עגרעביא ןפיוא לוװָאט אזַא ןלעטשפיוא וצ ,טעטימָאק ןשיריי

 ָאקשושטשָאק רעד הוא עגָאנַאניס רעד ךָאנ ץַאלּפ םענעבילב

 .טַאטלוזער ןוויטיזָאּפ ןייק טכַארבעג טשינ טָאה --- סַָאג

 יםיוא ןגעװ טסעיָארּפ ַא ןעמוקענפיוא זיא 686 ןיא

 רעשזדָאל יד ןופ קנעדנָא םעד טעמריוועג ,לָאמקנעד ַא ןלעטש

 -עג טָאה גנַאל טשינ .נירק ןופ טייצ ןיא עטכארבעגמוא ,ןריי

 טנעמַאדנופ ןופ גנוליהטנַא יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןוא טרעיור

 -ילער רעד ןופ עיציזָאּפָא רעד בילוצ .לָאמקנעד ןקיזָאד ןרַאפ
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 ןרָאװעג טלעטשענפיוא לָאמקנעד רעד ןזיא ,עדניימענ רעזעיג

 | ,רעטעּפש ןרָאי טשרע

 טשינ שזדָאל שידיי טָאה ,ןזיוועגנֶא ןיוש בָאה ךיא יוװ

 ןופ עיצאדיוקיל יד םאזניימענ ןוא ךעלטנפע טנכייצעגּפָא

 רעיורט םעד ןריטסעפינַאמ וצ טייהנגעלעג ַא .ָאטעג רעשזדָאל

 רעד ןעוװעג זיא ,שזדָאל ןופ בושי ןשידיי ןרעביא דרָאמ ןכָאנ

 טייצרָאי םעד  .דנַאטשפױא-ָאטעג רעוװעשרַאװ ןופ טייצרָאי

 ןלַאז עטסערג יד ןיא רָאי ןדעי ךעלרעייפ טריפעגכרוד ןעמ טָאה

 רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,טָאטש ןופ

 .טבַאמ רעשהכולמ ןוא רעשיטָאטש

 ִצ

 -לַארטנעצ רעד יו ,שזדָאל ןופ טעטימָאק רעשידיי רעד

 -ָאק עשידיי עלַאקָאל יד יו ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאק

 רעייטשרָאפ ןופ ןרָאװעג טלעטשענפיונוצ ןענעז -- ןטעטימ

 ײטרַאּפ עקיצנייא יד .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עקידהמחלמרַאפ ןופ

 םעד ןיא טָאהעג טשינ טפַאשרעייטשרָאֿפ ריא טָאה עכלעוו

 -לָאפ , עקילָאמַא ןופ עּפורג יד ןעוועג זיא ,טעטימָאק רעשזדָאל

 .עקידנטיידַאבמוא ןא ןעוועג זיא עּפורג עקיזָאד יד .?ןטסיק

 -לַאב ?דנעמ ןענַאטשעג זיא ץיּפש ריא ןיא סָאװ ,םעד רעסיוא
 עכעלטע טימ ןברָאטשעג ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג) יקסשירַאב
 טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז טימ ייז ןבָאה ,(ןרובלעמ ןיא קירוצ רָאי

 .חוכ ןכעלטפַאשלעזעג ןייק

 עקידנגלָאפ ןופ טלעטשענפיונוצ ךיז טָאה טעטימָאק רעד
 -יא) ןעגנוריטַאש ענעדישרַאפ ןופ ןטסינויצ :ןּפורג עשיטילָאּפ

 "רנוב , ,(ריעצה רמושה ,ןויצ-ילעוּפ עקניל ןוא עטכער ,דוח

 ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,ןטסינומָאק ןוא

 "דוחיא , ןעמָאנ ןרעטנוא .(יײטרַאּפ רעטעברַא עשיליוּפ) .רּפ
 עניימעגלַא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עקילָאמַא יד טריּפורג ךיז טָאה
 רעדילגטימ עשיאייטראּפמוא ןעוועג ךיוא ןענעז סע .ןטסינויצ
 .טעטימָאק םעד ןיא

 -נערעפיד רעשינָאלָאעדיא רעפיט רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 -עג ןטעטימָאק עשידיי יד ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עלַא יד ןופ גנוריצ
 םרָאפטַאלּפ יד .טעברַא ןופ םרָאפטַאלּפ עמַאזניימעג ַא ןענופ
 טיבעג ןפיוא סעיצַאריּפסַא-סקלָאפ עשידיי יד טנעקרענָא טָאה
 -אזוצ רעד ףיוא טציטשעג ךיז ןוא ,גנודליב ןוא רוטלוק ןופ
 -עפרעדַאב עשימָאנַאקע-לַאיצַאס יד ןקידירפַאב ןופ טעברַאנעמ
 ֿלָאבמיס ַא יו .ןלוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןשינ

 םעד ןופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעניד ןעק
 רעד ןעוועג ןיא ןלוּפ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימָאק ןלארטנעצ
 ןשיִליוּפ ןופ טַאטוּפעד רענעזעוועג רעד ,ןײטשרעמָאז טסינויצ
 רעד ןופ רעטסינימ א ןעוועג קיטייצכיילג זיא רעכלעוו ,םייס
 ,גנוריגער רעשיליוּפ

 -- ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןוא ,םרָאפטַאלּפ עמַאזניימעג יד
 -ימָאק עשידיי יד טביולרעד טָאה ,ץנַארעלַאט עמַאזניימענ יד
 נונעג ַא ןריפ וצ ,שזדָאל ןיא ךיוא טניימ סָאד ,ןלױּפ ןיא ןטעט
 ענעדישרַאפ ףיוא טייקיטעט עוװיטקודָארּפ ןוא עוויסנעטניא
 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג

 טעטימָאק ןכרוד טלייטעגסיוא ,ףליה רעטשרע רעד ןגעוו
 ןיוש רימ ןבָאה --- רעדלעוו ןוא ןרעגַאל ןופ ענעמוקעגקירוצ יד
 רעייז ןדניברַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו ,יד רַאפ ,טלייצרעד

 ןוא ןטייקכעלגעמ-טעברַא ןפַאשעג ןעמ טָאה ,ןלוּפ טימ ?רוג

 .ךיז ןבעלסיוא ?ערוטלוק ןופ טייקכעלגעמ יד טרעכיזרַאפ

 קיטסנוקוצ רעייז ןעיוב וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו ,יד

 -עגנָא זייונסַאמ ךיז ןבָאה -- הנידמ רעשידיי רעד ןיא ןבעל

 -ענניירא ןענעז ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןיא ןסָאלש

 טיירגעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ךרוד --- םיצוביק ןיא ןטָארט

 טשינ ןיא םיצוביק יד ןגרָאזרַאפ סָאד שטָאכ ,ןרָאּפוצסױרַא

 עשיריי יד ןופ טייקיטעט רעד ןופ םענרַאפ ןיא ןעגנַאנעגנײרַא

 -רעטנוא רעסיוועג ַא ןופ ןסָאנעג ןבָאה ייז וליפַא ,ןטעטימָאק

 קורד ןטביאעגסיוא םעד קנַאדַא ,ןטעטימָאק יד ןופ גנוציטש

 ,ןטעטימָאק יד ןיא ןטסינויצ יד ןופ

 -עבעל ַא ןזיועגסױרַא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עֶלַא
 טָאה ןעמ .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ עקיד

 -ַאּפ טנדרָאעגנייא ,ןרושָארב טקורדעג ,ןעגנוטייצ ןבעגעגסױרַא

 -טסבלעז ןוא -רוטלוק ;ןּפורג-טנגוי ןפַאשעג ;ןעגניטימ עשיטיל

 רעד ןגיטשענרעביא טייוו זיא טייקיטעט יד --- ןזיירק-סגנודליב |

 ,שזרָאל ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ץרָאּפָארּפ

 -ָאק ןלַארטנעצ ןופ גנוטייצ יד ןענישרעד זיא שזדָאל ןיא
 גנוטייצ יד טָאה ןעמ רעדייא) ןלוּפ ןיא ןדיי יד ןופ טעטימ
 ."ןבעל עיינ סָאד , (עשרַאװ ןייק ןגָארטענרעביא

 יד ןבעגעגסױרַא טָאה ,ריּפ.ּפ ןופ עיצקעס עשידיי יד
 ;"גנוטייצסקלָאפ , יד --- "דנוב , רעד ."עמיטש-סקלָאפ , גנוטייצ
 ןסייהעג טָאה (שילוּפ ןיא) "ריעצה רמושה, ןופ גנוטייצ יד
 (שילוּפ ןיא) ןבעגענסױרַא טָאה "דוחיא, רעד ."יטסָאמ ,
 -ייצ א ןבעגעגסיורא ןבָאה ןטסינויצ-ילעוּפ יד ךיוא ,"ַאיניּפָא,
 ןעגנוטייצ עלַא יד שטָאכ ."ָאווָאלס עשַאנ, שילױוּפ ןיא גנוט
 טקורדענ ייז ןענעז ,רעטקַארַאכ ןלַארטנעצ א ןנָארטעג ןבָאה
 -טּפיוה יד ןוא ןרָאטקַאדער ערעייז ןוא ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג
 ןיא טניוװעג רעדָא ,רעשזדָאל ןעוועג ןענעז רעטעברַאטימ
 .שזרָאל

 ןופ גַאלרַאפ רעד ביֹוהנֶא ןייז טַָאהעג טָאה שזדָאל ןוא
 -סיורא טָאה רעכלעוו ,"ךוב--שידיי טעטימָאק ןשידיי ןלארטנעצ
 רעכיב יד ןופ ?ייט א .שידיי ןיא רעכיב רעקילדנעצ ןבעגעג
 רעטסערג רעד רעבָא ,רוטארעטיל עשיטסינומָאק ןעוועג ןענעז
 -ידיי רעד ןופ רעקיסַאלק יד ראפ ןרָאװעג ןבעגענּפָא זיא ?ייט
 -ראפ ךיוא טָאה ןעמ .ץרּפ ,םכילע םולש יוװ ,רוטארעטיל רעש
 .ןטַארעטיל עשידיי עקיטייצטנייח ןופ ןטעברַא ייר א טכעלטנפע

 ןעװעג קיטעט ןענעז ןוא טניוװעגנ ןבָאה שזדָאל ןיא
 ,יקסװָאנַאגַאק םירפא :ייז ןשיוװצ ,רעביירש עשידיי עּפורג א
 שזרָאל ןיא .ןאמלטייק ,קַאז .א ,קרַאמ .ב ,ןַאמ ?דנעמ ,לעגיּפש .י
 -ןטסילַאנרושז ,-רעביירש רעטשרע רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ,ןלױּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןוא

 -טנעצ רעד ןופ טרָא-ץיז רעד ןעוועג ךיוא זיא שזדָאל ןיא
 -טּפיוה סנעמעוו ,עיסימָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעלַאר
 עטסױנענמַא יו ןעלמאזפיונוצ סָאד ןעװעג זיא עבַאנפיוא
 טריפעגכרוד ,ןדרָאמ יד וצ תוכייש א ןבָאה עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ
 יד ןופ ענייא .ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רעביא
 ,שזדָאל ןיא טקורדעג ,עיסימָאק רעד ןופ ןבַאגסיוא עטשרע
 ןשילוּפ ןופ םוקמוא סָאד , :םָאבלַא-רעדליב רעד ןעוועג זיא
 ןרָאװעג טריפענרעבירא רעטעּפש זיא עיסימָאק יד ,"םוטנריי
 י 4 .עשרַאו ןייק

 יד ןא ,ןבעגוצרעביא ןייז סיווענ טעוװו טנאסערעטניא |
 -טנפעראפ 1946 רָאי ןיא טָאה ?ארשיל תמיק ןרק ןופ ָארויב
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 זיא'ס ןכלעוו ןיא "לארשי ץרא, ;נ"א שיליוּפ ןיא ךוב א טכעל

 רעד ןופ עטכישענ עצרוק א ןוא עיפַארנָאעג יד טנכייצרַאפ

 .עניטסעלַאּפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא עיצאזינָאלָאק רעשיריי

 ןבעגענסיורא טָאה "דוחיא , ןופ טעטימָאק-לארטעצ רעד

 ,"םזינויצ ןופ עטכישעג יד , טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ

 .ןַאמעניצ בקעי ןופ טעברַאַאב

 טייקיטעט רעייז טיינַאב ןבָאה דוסיה-ןרק ןוא תמיק-ןרק

 -עּפָא-סנירק יד טרעהעגפיוא ןבָאה'ס רָאנ יוװ ,ירפ יוזא טעמכ

 טרָא-ץיז רעייז טָאהעג ןבָאה סעיצאזינַאנרָא עדייב .סעיצַאר

 ,ןלוּפ ןיא ץנעטסיזקע רעייז ןופ געט עטצעל יד זיב שזדָאל ןיא

 ןעוועג זיא תמיק-ןרק ןופ ָארויב ןלארטנעצ ןופ רַאטערקעֿפ רעד

 טנייה -- יצרַא) םיוברעדעצ .ר ריעצה רמושה ןופ רעוט רעד

 ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד שטָאכ .(תסנכ ןופ דילנטימ א

 -אב סעיצוטיטסניא עדייב ןבָאה ךָאד ,טמערָאראפ ןעוועג זיא

 רעייז ןופ ךשמ ןיא עמוס עדנטיידַאב א ןעלמאזוצפיוא ןזיוו

 ,ץנעטסיזקע
 ןיא זא ,ןעקנעדעג ןוא ןסייו ןשטנעמ ךס ןייק טשינ

 טימ) רוזַאמ השמ ר"ד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ,שזדָאל

 -ַאב ַא ןעוועג זיא רע ּוװ ,לארשי ןיא ןברָאטשעג קירוצ טייצ א

 -ּפִא ןַא טעדנירגענ ךיז טָאה (רָאטַאיכיסּפ-רָאטקָאד רעטנַאק

 .םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערבעה ןופ דניירפ :גנולייט

 רעד ןופ רעייטשרָאפ עטנעקרענָא טרעהעג ןבָאה טעטימָאק םוצ

 .ףַאש .פָארּפ ןוא םיבוט ןַאילוי יו ,טפַאשנסיו ןוא טסנוק

 עכלעוו ,רעכיב לָאצ א ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה טעטימָאק רעד

 .טעטיסרעווינוא רעמילשורי םוצ טקישענרעביא טָאה ןעמ

 ,גירק ןכָאנ טייקיטעט ריא טיינַאב ךיוא טָאה --- ?ָאזיוװ;

 ."רוחיא, עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא

 ּצ

 שזדָאל ןבָאה ןרָאי המחלמ-ךָאנ עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא

 קחצי יװ ןטייקכעלנעזרעּפ עשיטילָאּפ ענעעזעגנָא ייר א טכוזַאב

 ןוא לבבורז בקעי ,טַאּפ בקעי ,סעשַאנרַאמ ר"ד ,םיובנירג

 ,רעסאוו םייח

 -רָאוצנייא טייהנגעלעג א ןבעגעג ךיוא ןבכָאה ןכוזַאב יד

 לייטנטסרעמ ןענעז ןענניטימ יד .ןעגניטימ עשיטילָאּפ ןענעד

 .סַאג עסזדַאװַאז ףיוא ?שזַאינקולװ,ָאניק ןיא ןעמוקעגרָאפ

 שיּפָאקסָארקימ א ןעוועג זיא שזדָאל ןיא ןדיי לָאצ יד שטָאכ

 ,גירק ןראפ ןופ גנורעקלעפַאב רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,עניילק

 ,לופ ןעוועג דימת ָאניק ןופ לאז רעסיורג רעד זיא ןגעווטסעדנופ

 ןיא ןשינעעשעג עשיטילַאּפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 -שילגנע רעד ןופ ךוזַאב רעד ןעוועג זיא ,נירק ןכָאנ שזדָאל

 ,עיסימאק רענַאקירעמַא

 רעקילדנעצ ןפָארטעג טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס רעד

 םָאה ייז ןופ טייהרעמ יד .ןרעגַאל עשטייד ןיא ןדיי רעטנזיוט

 יּפִא רעייז ןופ רעדנעל יד ןיא ןרעקקירוצ טלָאװעג טשינ ךיז

 .טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז עניטסעלַאּפ ןופ ןרעיוט יד ןוא ,םַאטש

 רכוא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 םעלבָארּפ רעד ךיז טָאה ,עניטסעלַאּפ ןייק הילע רעלַאנעל

 .טפרַאשרַאפ

 ןקידיילסיוא ךיז טָאטשנָא דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל יד

 ערעדנַא ןוא ןלױּפ ןופ ןדיי רעטנזיוט .טרעסערגראפ ךיז ןבָאה

 .דנַאלשטייד רעביא לארשיד-ץרא ןייק ןסירעג ךיז ןבָאה רעדנעל

 ןעמוקַאב ןַאמורט טנעדיזערּפ טָאה 1948 רעבמעטּפעס ןיא
 :עּפָארייא ןופ טרָאּפַאר א

 ץלא ךָאנ ךיז ןעניפעג ןדיי עזָאלהכולמ טנזיוט טרעדנוה,

 עטלופעגרעביא ןוא ערַאטינַאס טשינ ןיא ןטָארד יד רעטניה

 ."ןרענַאל

 ןפיוא קורד א טביאעגסיוא טָאה ןאמורט טנעדיזערּפ

 -מַא יו ייז לָאז ןעמ זא ,ילטע רעימערּפ ןשילננע ןקידטלַאמעד

 גנוריגער עשילגנע יד .עניטסעלַאּפ ןייק ןריאוקאוע ןטסלענש

 ןינע םעד ןעיצראפ קידנלעוו -- רעבָא ,טלעטשעגננעק ךיז טָאה

 -נעמאזוצ ןיא עיסימָאק א ןפורפיונוצ ןעוועג םיכסמ יז זיא

 -ןרעסיוא רעד .רענַאקירעמַא 6 ןוא רעדנעלננע 6 ןופ לעטש

 יד ןא ,גָאזצ ןכעלרעייפ א ןבעגענ טָאה ןיוועב רעטסינימ
 -יטשנייא ןייז ןלעוו ייז ביוא ,עיסימָאק רעד ןופ ןגַאלשרָאפ
 רעשילגנע רעד ךרוד ןעמונעגנָא ןרעוו ייז ןלעו --- עקימ

 .גנוריגער

 ,ןעמָאנ ןרעלוּפָאּפ ןרעטנוא טנַאקַאב -- עיסימָאק יד
 -ַאב יד טשרָאפעג טָאה ,"עיסימָאק רענאקירעמא-שילגנע יד

 זיא יז .ןרעגַאל עשטייד יד ןיא ןוא עניטסעלַאּפ ןיא ןעגנוגניד

 ,שזרָאל ןייק --- ךעלדנעטשרַאפ ןוא ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעג ךיוא

 ךיז טָאה ןלױּפ ןיא בושי רעשידיי רעטסערג רעד רעד ּוװ

 .ןענופעג

 ,שזדָאל ןיא עיסימָאק יד טרַאװרעד ןעמ זא ,סיינ יד

 ןעוועג זיא סָאד .ץילב א יװ שזדָאל רעביא ןפָאלעגכרוד זיא

 רעשידיי רעשזדָאל רעד .1946 רָאי ןופ גָאט רעקידננילירפ א

 ,ןעגנוציז ערַאנעלּפ ענייז ןופ ענייא טריפעג טָאה טעטימָאק

 -עלעד רעד ןופ לעטשנעמאזוצ םעד ןגעוו ןרידיצעד וצ ידכ

 טעו "עיסימָאק רענאקירעמא-שילגנע,ה יד עכלעיו ,עיצַאנ

 .ןעמענפיוא

 -עגרָאפ ןענעז קָאטש ןטירד ןפיוא ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 -עלעד רעד ןופ לעטשנעמאזוצ ןגעוו ןעננולדנַאהרַאפ ןעמוק

 טעטימָאק ןופ ףיוה ןפיוא ךיז ןבָאה ,רענדער יד ןוא עיצַאג

 ןוא ָאד .ןעייר ןיא ןרימרָאפ ךיז ןוא ,ןסַאמ ןעלמַאז ןעמונעג

 לענש ףיוא ןוא ךעלדנעפ עיולב-סייוו ןזיװַאב ךיז ןבָאה טרָאד

 "יירגוצ יד ןגעוו ןעגנַאלקּפָא ,ןטנַארַאּפסנַארט עטּפַאלקעגפיונוצ

 ,רעמיצ ןיא ןעגנַאגרעד ןענעז ,עיצארטסנַאמעד א ןופ ןעננוט

 ןופ רעציזרָאפ רעד  ןטַארַאב ךיז טָאה טעטימָאק רעד ּוװ

 יד ןופ קילבנֶא ןיא טָאה ,(.ר.ּפ.ּפ ןופ דילנטימ א) טעטימָאק

 -נוא רעבָא .ץילימ רעד טימ ןקידנעטשראפ טלָאװעג ךיז ,ןסאמ

 םעד ןופ רע טָאה ,טעטימָאק ןיא ןטסינויצ יד ןופ קורד ןרעט

 -נעמאזוצ ןגעו םכסה א וצ ןעמוקעג זיא ךעלדנע .טרינגיזער

 ןלעװו עכלעוו ,רענדער יד ןוא עיצַאגעלעד רעד ןופ ?עטש

 זיא סימָארּפמָאק רעד  .עיצַאגעלעד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער

 ןופ ןעמָאנ ןיא טרָאװ-ריפניירא םעד זא ,םעד ןיא ןענַאטשאב

 םעטימָאק ןופ רעציזירָאפ רעד ןבָאה טעװ עיצַאנעלעד רעד

 ןרעפטנע טעוװ עיסימָאק רעד ןופ ןגַארפ יד ףיוא ןוא (,ר.ּפ.ּפ)

 .("דוחיא, ןופ טסינויצ א) רעציזראפ-עציוו רעד

 זיא טעטימָאק ןופ עיצאגעלעד יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ןפערט וצ ידכ "דנַארג , לעטָאה םוצ ןרָאפרַאפ יסקַאט ַא טימ

 עיצארטסנַאמעד עשידיי יד ךיז טָאה ,עיסימָאק יד טימ ךיז

 רעוָאקרטָאיּפ רעד ןופ טיירב עצנַאג יד ,לעטָאה ןבענ ןענופעג

 ןיא רעקרַאפ רעד .ןדיי רעטנזיוט טימ טלופרַאפ ןעוועג זיא סַאנ

 ןפרָאװעג טָאה ןעמ .טלעטשענּפָא קידנעטשלופ ךיז טָאה סַאג

 ."הנסזחת, ןוא "הוקתה ,, יד ןעגנוזעג טָאה'מ ןוא ןעגנוזָאֿכ
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 טי = יא א וי יע עא נייע א יי יי יא יב עמ 02 א טיט שי יע,

 .טרינַאער טשינ טָאה ץילימ עטשַארעביא יד

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סעטימָאק ןופ עיצאגעלעד יד

 ןענעז סרעפטנע ןוא ןגַארפ יד ,עדער יד .עיסימָאק רעד ךרוד

 .טרעקרַאפ ןוא --- שילגנע ןיא שיליוּפ ןופ ןרָאװעג טצעזרעביא

 רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה עיצאגעלעד רעד ןופ רעדילגטימ יד

 ךַארּפש יד רעבָא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנומיטש
 ןוא ,קידנגייצרעביא רעמ ןעוועג זיא ןטנַארטסנַאמעד יד ןופ
 ךעלטייד טָאה ןעמ .ןצעזרעביא טפרַאדעגנ טשינ יז טָאה'מ

 -נוא ןענעז עיסימָאק רעד ןופ רעדילנטימ יד זא ,ןעז טנָאקעג

 ךיוא יו סעדער יד ןוא ,עיצַארטסנַאמעד רעד ןופ קורדנייא ןרעט

 עקיגנַארטייוצ א ייז ראפ ןבָאה סרעפטנע ןוא ןגַארּפ יד

 .גנוטיידַאב

 רענַאקירעמאישילגנע , יד טָאה ,םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 ןגָאלשרָאפ עקימיטשנייא עריא טכעלטנפעראפ "?עיסימָאק

 ןיא הנידמ עשידיי א ןפַאש ןגעק טגָאזעגסיורא ךיז טָאה יז

 לָאז ןעמ טרידנעמָאקער טָאה יז רעבָא ,עניטסעלַאּפ ןופ ?ייט א

 עשיריי טנזיוט טרעדנוה עניטסעלַאּפ ןייק ןזָאלניירא ךיילג

 -רָאפ יד .ןרענַאל עשטייד יד ןיא ךיז ןעניפעגנ עכלעוו ,םיטילּפ

 .ןרָאװעג טריפענסיוא טשינ ןענעז עיסימָאק רעד ןופ ןגַאלש

 .ןענַאטשטנַא םעד ץָארט זיא הנידמ עשידיי א רעבָא

 -רעד ןרָאװעג ןבירשַאב יונעג ןיא שינעעשעג עקיזָאד יד

 ןענעז רעטקַארַאכ ַאזַא ןופ סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג לייוו ,רַאפ

 טשינ ןוא -- רעירפ טשינ --- גירק ןכָאנ ןעמוקעגרָאפ טשינ

 | ,רעטעּפש

 -יטש יד טלגיּפשענּפָא ךעלרע יז טָאה ןעמעלא ךָאנ ןוא

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט ןטסערג םעד ןופ גנומ

 .שזדָאל ןיא

 דא

 ןשיליוּפ ןופ טסעפינַאמ ןגעוו טנַאמרעד ןיוש ןבָאה רימ

 רעקיטלָאמעד רעד ןוא ,גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ ראפ טעטימָאק

 רעד ןופ רעימערּפדעציװ רעד שטָאכ .עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ

 -ַאֹּפ רעשיליוּפ רעד ןופ רעוט א ןעוועג זיא גנוריגער רעטשרע

 -טסעדנופ -- קישטיַאלָאקימ ווַאלסינַאטס עיצַארנימע רעשיטיל

 טציטשעג גנורעקלעפַאב עשיליוּפ עצנַאנ יד טשינ טָאה ןנעוו

 טָאה דנַאל ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ ?ייט א .גנוריגער יד

 ןסעזעג זיא סָאװ ,גנורינער-עיצַארגימע יד טנעקרענָא ץְלַא ךָאנ

 עכלעוו ,(יײמרַא-סדנַאל) "ַאװָאיַארק ַאימרַא יד  ,ןָאדנַאל ןיא

 ןשטייד יד טימ טפמעקעג עיצַאּפוקא רעד ןופ טייצ ןיא טָאה

 -יוא ןיא דנַאטשפיוא רעװעשרַאו םעד טריזינאגרָא טָאה ןוא

 עטנפָאװַאב עקינייא ,דנורגרעטנוא ןיא ּפָארא זיא --- 1944 טסוג

 ןוא ,רעטקַארַאכ ןשיטימעסיטנַא רעייז טימ טנַאקַאב ,ןּפורג

 עטנפָאװַאב) "?עניארבז יליש עוװָאדַארַאנ, ןעמָאנ םעד טימ
 סיצַאנ יד ןופ טייצ ןיא ןבָאה עכלעוו ,.ז.ס.נ (תוחוכ-סקלָאפ

 ןוא ָאד .ןבעגענפיוא טשינ טייקיטעט רעייז ןבָאה ,ןדיי טנרהעג

 טּפיוהרעביא ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןעמוקעגרָאפ ןענעז טרָאד

 .ןגעוו יד ףיוא

 -יונעג ךיז ןבָאה דנַארב-המחלמ ןופ עטעװעטַארעג ,ןדיי

 טשינ :טנָאמראפ טשינרָאנ ןבָאה ייז .ףליה ןוא גרָאז ןיא טקיט

 .טעברַא ןייק טשינ ,גרַאוװנסע ,גנודיילק ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ןייק
 -ילוּפ ןוא רעשיטעיווָאס רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ןדיי יד

 ןעוועג זיא ןעיימרא עדייב ןיא .רעטער ערעייז ײמרַא רעש
 טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןריי טנעצָארּפ רעדנטיידַאב א

 עכיוה וצ טנידרעד ךיז וליפא ןוא טייקשידלעה רעייז טימ

 .סעגנַאר

 רעשילױוּפ רעד ןופ גנואיצַאב יד ןעוװעג זיא שרעדנַא

 -םיוא ןבָאה ןקַאלַאּפ ןופ ?ייט רעדנטיידַאב א .גנורעקלעפַאב

 -ָאקשושטשָאק ג"א רעד ןוא יימרא רעשיטעיווָאס רעד ןעמונעג

 רעטיור רעד טימ ןעמאזוצ טפמעקעג טָאה עכלעוו ,עיזיוועד

 ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ .ןליפענ עטשימעג טימ --- יײמרַא

 עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ ןלױּפ ןופ רעיירפאב יד טסירגַאב

 טאהעגנ טשינ ןעמ טָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ .רָארעט ןוא

 ןופ דישרעטנוא םעד בילוצ ,דנַאברַאפנטַאר םוצ יורטוצ ןייק

 -רַאפ עלַאירָאטירעט יד בילוצ ךיוא יו ,ןעמעטסיס עשיטילָאּפ

 רעבמעטּפעס ןיא דנַאברַאפנטַאר ןופ טריפענכרוד ,ןעגנוּפַאכ

 ,ןלױּפ ןופ טנגעג עקידחרזמ עצנַאג יד זיא טלָאמעד ,9

 ןכרוד ןרָאװעג טצעזַאב ,ענליוו ןוא גרעבמעל טימ ןעמַאזוצ

 .דנַאברַאפנטַאר

 ךיז סָאמ רעסיורג א ןיא טָאה ץנעגילעטניא עשיליוּפ יד

 עשידיי יד .גנוריגער רעד טימ ןטעבראוצטימ ןופ טיירדעגסיורא

 עשיכולמ יד .טעברַאטימ עקיזָאד יד טכוזעגנ טָאה ץנעגילעטניא

 -טנַא לענש רעייז ךיז טָאה עיצארטסינימדַא עשיטָאטש ןוא

 םענעעזעגנָא ןַא ןעמונראפ ריא ןיא ןבָאה ןדיי ןֹוא ,טלקיוו

 ןופ ןייזטסוװַאב ןיא ךיז םטָאה ןופרעד טָאטלוזער ןיא ,טרָא

 -ער ןדיי יד זא ,קורדנייא רעד ןעמוקַאב גנורעקלעפַאב לייט א

 ענעטירשעגרָאפ יד ןבָאה ,טייז ןייא ןופ ןעוו ,ןליױּפ טימ ןריג

 עכעלדניירפ יד טסירגַאב טפַאשלעזענ רעשיליוּפ רעד ןופ ןלייט

 סלַא ,ןדיי יד וצ טכַאמ-הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ גנואיצַאב

 -עדנַא רעד ןופ טָאה --- גנולדנַאה עכעלשטנעמ ,עכעלריטַאנ ַא

 ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,עכלעזא טלעפעג טשינ טייז רער

 ןייז טקידנעראפ טשינ טָאה רעלטיה סָאװ דָאש א, .ןעשטרוב

 ,ףליה יד טרעױדַאב ןבָאה סָאװ ,עכלעזא וליפא ןעוועג ,"קרעוו

 .גירק ןופ טייצ רעד ןיא ,ןדיי ןבעגעגנ ןבָאה ייז עכלעוו

 -ידיי רעד וצ רעלק ןשילױטַאק ןופ גנואיצַאב רעד ןיא

 ןזיא ,עכעלטנייפ א -- לענָאיצידַארט ,גנורעקלעפַאב רעש

 ןופ טייצ ןיא .ננורעדנע עדנטיידַאב ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ

 -עג ןקַאילַאּפ עקיביולגךעלרע ןוא םיחלנ ךס א ןבָאה גירק
 עשידיי טּפיוהרעביא -- ןצונ-ןגייא םוש ןָא ,ןדיי טעװעטַאר

 .רעדניק

 ןבילבעג ןשטנעמ עלעדייא עקיזָאד יד ןענעז ,גירק ןכָאנ
 -נַאב יד עכלעוו ,ןטקַא-רָארעט יד קידנלייטרואראפ טשינ ,ליטש
 -לעפַאב רעשידיי רעד רעביא טריפענכרוד ןבָאה .ז.ס.נ ןופ ןטיד

 -ניא ןבָאה טעטימָאק ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ ןעוו .גנורעק

 לָאז רע ,ּפוקסיב רעשזדָאל ןקיטלָאמעד םייב טרינעוורעט

 ןדיי רעביא טריפענכרוד ןדרָאפ יד ןלייטרואראפ ךעלטנפע

 רעד זא ,ץורית ןטימ טיירדעגסיורא ףָאשיב רעד ךיז טָאה --
 ןייז ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןרָאװענ ןעגנַאנַאב זיא דרָאמ

 ."עיזעצעיד

 -יטנַא עטסנרע וצ ןעמוקעג זיא ןעננוננידַאב עכלעזא ןיא

 -ברק יד ּוװ ,עקָארק ןיא ?ןעורמוא , ןעוועג .ןסעצסקע עשיריי

 םָארגַאּפ רעד ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא סע .ןדיי ןעווענ ןענעז תונ

 .ןדיי עטעגרהרעד ןוא עטעדנוווראפ לָאצ א טימ ,ץלעק ןיא

 טכַארבעג טָאה ןעמ ןיהַאּוװ ,טָאטש יד ןעוועג זיא שזדָאל

 | .םָארגָאּפ םעד ןופ תונברק יד

 טרימרַאלַא ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנייב טעּפש ןעוועג זיא סע
 ןהעש יד ןעוועג ןענעז שינַארט .םָארנָאּפ םעד ןנעוו ןרָאװעג
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 ףרַאד סָאװ ,גוצ ןפיוא ףיוהדזַאב רעשילַאק ןפיוא ןטרַאװ ןופ
 ךיוא זיא שינַארט .עטעדנוווראפ יד טימ ץלעק ןופ ןעמוקנָא

 .טייקיזָאלפליה ןופ ל?יפענ סָאד ןעוועג

 ןַא טכַאמעג ןדיי יד ףיוא טָאה םָארנָאּפ רעצלעק רעד !
 -ימע יד .קורדנייא ןטשיוורַאפ טשינ ןוא ןקידנעלסיירטפיוא

 המחלמ-ךָאנ םעד ןיא גנורעקלעטַאב רעשידיי רעד ןופ עיצַארג

 -ַאװוש זיא יז .רעהפיוא ןָא ןלוּפ ןופ ןעננַאנענ זיא דָאירעּפ
 ןשינעעשעג יד ןופ קיגנעהּפָא ,רעקרַאטש רעדָא ןרָאװעג רעכ

 -על א ןעוועג עיצַארנימע יד זיא לָאמ עֶלַא טשינ ,ןליוּפ ןיא
 -נטיידַאב עיצַארנימע יד ךיז טָאה םָארנָאּפ רעצלעק ןכָאנ .,עלַאנ

 עשיליוּפ יד זא ,טכַאמעג יוזא ךיז טָאה סע .טקרַאטשרַאֿפ קיד

 טכַאמעג טשינ דָאירעּפ ןסיוועג א ןיא ןבָאה ןענַאנרָא-טכַאמ

 .דנַאל סָאד ןזָאלראפ וצ ןטייקירעווש ןייק
 ,רעטקַארַאכ ןטלּפָאט א ןנָארטעג טָאה עיצארנימע יד

 עטריזינאגרָא ןַא --- ךיוא ןוא ,עלעודיווידניא ןַא ןעווענ זיא יז

 -סיורא יד טכארבעג ןבָאה עכלעוו ,ןּפורג עשיטסינויצ ךרוד

 ליצ ןקיטליגטנע ןטימ ,ןרעגַאל-סגנַאגכרוד יד ןיא עקידנרָאפ

 .לארשי ץרא ןייק ייז ןנירקרעבירא וצ

 ּצ

 ןופ רעטסינימ-ןרעסיוא רעד טָאה 1947 ראורבעפ ןיא

 -סיוא ןַא ןָא ענַאל א ןיא ךיז קידנעניפענ ,ןיוועב דנַאלגנע

 -ייאראפ יד ןֹופ עיצאזינַאנרָא רעד וצ ןדנָאװעג ךיז --- געוו

 םעד .םעלבָארּפ-עניטסעלַאּפ סָאד ןזייל לָאז יז ,רעקלעפ עטקינ

 סולשַאב א ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 1947 רעכמעווָאנ ןט9

 :רעדנעל ייוצ ףיוא ,עניטסעלַאּפ ןופ גנולייטעצ רעד ןנעוו

 ,דנַאל שיבַארַא ןַא ןוא דנַאל שידיי א

 סָאד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא 1948 יאמ 1415 םעד

 ,לארשי תנידמ ןופ טרובעג

 ,שזרָאל ןיא .געט עשירָאטסיה ,עסייה ןעווענ ןענעז סָאד

 -טפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ יד טרירטנעצָאק ךיז טָאה סע ּוװ

 ,טילנעגנָא ןעוועג רעפסָאמטַא יד זיא ,ןלױּפ ןופ טעברַא עכעל

 טימ ןנױצַאב ךיז טייצ רענעי ןיא טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד

 סעיצַאריפסַא עלַאנָאיצַאנ יד ֹוצ עיטַאּפמיס רעסיוועג א

 -ָאטסיה רעד תעשב םיטש ריא ןבעגענּפָא טָאה ןלױּפ .ןדיי יד ןופ
 תבוטל רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןופ גנומיטשּפָא רעשיר
 ,לארשי ןענעסרענָא וצ עטשרע יד ןופ ןעווענ זיא ןוא ,ןדיי יד
 רעייטשרָאפ ןעניפעג רעירפ ןיוש ךיז ןבָאה סע ּווװ ,עשרַאװ ןיא

 -רָאפ רעטשרע רעד ןעמוקעגנָא זיא ,ץנענַא רעשידיי רעד ןופ
 ןטנַארנימע טימ ןטרָאּפסנַארט .יליזרב --- ?ארשי ןופ רעייטש

 טימ ןרָאלעגנָא ,ףיש עשיליוּפ א ,?ארשי ןייק ןרָאפענּפָא ןענעז
 ,ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טלענ ןראפ טפיוקעגנייא ,ץייוו

 .הפיח ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה

 | ,טרעיודעג טשינ ננַאל טָאה עילידיא עקיזָאד יד
 עשיטסינויצ יד ןייטשראפ וצ ןבענענ ןעמ טָאה 1949 ןיא

 טעוװ ,ןלוּפ ןיא עיצאזינַאגרָא רעד ןופ ץנעטסיזקע יד זא ,רעוט

 ןופ טָאטלוזער ןיא .ןרעוו טרירעלָאט טשינ טפנוקוצ רעד ןיא

 "יווקיל "רעקיליוויירפ , א וצ ןעננַאנרעד זיא ,ןעגנולדנַאהרַאפ

 יד ןופ רענייא .,סעיצַאזינַאנרָא עשיטסינויצ יד ןופ עיצַאד

 רעד ןופ םכסה רעליטש רעד ןעוועג זיא ךַאמּפִָא ןופ ןטקנוּפ

 -רֶא עשיטסינויצ יד ןופ רעדילגטימ יד זַא ,גנורינער רעשיליוּפ

 ןרָאפוצסױרַא טייקכעלנעמ' יד ןרעוו ןבעגעגנ טעוװ סעיצַאזינַאנ

 .ןלױּפ ןופ

 טרידיווקיל ײטרַאּפ יד זיא ,"דנוב , ןגעוו טייג סע ביוא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד ,.1948 טסוניוא ןיא ,רעירפ ךָאנ ןרָאװעג

 ,ייטראּפ ןייא ןיא ..ר.ּפ.ּפ ןוא .ס.ּפ.ּפ ןשיווצ "גנוקינייארַאפ ,

 "ויטראּפ רעטעברא עשיליוּפ עטקינייאראפ , ;ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןענַאטשעג ןַאד ןענעז "דנוב, ןופ רעדילגטימ יד .(.ר.ּפ.ז.ּפ)
 -- .ר.8.ז.ּפ טימ ךיז ןקינייאראפ וויטַאנרעטלַא רעד ראפ

 .ןלױּפ ןופ ןרעדנַאװסיוא רעדָא

 -שיריי ןצנַאג ןופ עיצַאדיווקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 -גנורעדנַאװסױא עיינ א ןוא ,ןלױּפ ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ

 .ןדיי ראפ עילַאוװכ

 -עזענ יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1949 רעבמעצעד ןט29 םעד
 ןיא עיצאזינאגרֶא "דוחיא, רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנונעג

 יַססנישזָאגָאר .ש טדער סע .טעטימטק דוחי ןופ גנווציז עטצעל יד
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 עשיטסינויצ ערעדנַא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עכעלנע ,שזדָאל

 .טייצ רעבלעז רעד ןיא רעקינייו רעמ ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןּפורג

 -ראפ ןענעז דוסיה-ןרק ןוא ?ארשיל תמיק ןרק ןופ ןעָארויב יד

 -ויצ יד .טריקָאלב -- קנַאב ןיא טלעג סָאד ןוא ןרָאװעג טכַאמ

 ןוא ,ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה "ןבעל עיינ סָאד , ;גנוט

 עּפורג רעשידיי רעד ןופ ןַאנרָא רעד ןעמונראפ טָאה טרָא ריא

 עשיריי יד ."עמיטש סקלָאפ , -- (ןטסינומָאק) .ר.ּפ.ז.ּפ ןופ

 רעייז ףיוא ןוא ,ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןטעטימָאק

 ,ןדנאברַאפ עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןפַאשענ ןעמ טָאה טרָא

 -לעזעג יד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא .ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא

 -רַאּפ ןופ רעייטשרָאפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז ,ןטפַאש

 ןוא .ריּפ.ז.ּפ רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענעז טרָאד .ןעייט

 .עשיאייטרַאּפמוא

 .רעמערָא ןרָאװעג זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד

 ךיז טָאה דנַאברַאפ רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי רעד

 עשיטיִלָאּפ סָאד .עיצַאוטיס רעיינ רעד וצ ןסַאּפוצ טפרַאדעג

 וצ גנואיצאב יד ,זָאלרילָאק ןוא קיטייזנייא ןרָאװענ זיא ןבעל

 טָאה "עמיטש סקלָאפ , יד .ךעלטנייפ --- םזינויצ ןוא ?לארשי

 -נוה ןוא טייקיזָאלסטעברא ןגעוו רָאנ תועידי טכעלטנפעראפ

 ןופ סיינ .רעבַארַא ףיוא תופידר ןנעוו ןוא ?לארשי ןיא רעג

 םעד :גנוטייצ ןייא ןופ זיולב ךעלטירטוצ ןרָאװעג זיא ?ארשי

 -ראפ ןוא ?ארשי ןיא ןבעגעגסיורא ,"םעה ?וק , ;ןשיטסינומָאק

 -ָאיצַאנרעטניא ןופ בולק , םענעפורעג יוזא ןיא זיולב טפיוק

 ןופ טעברַא יד .זיירּפ ןרעייט נונעג א ראפ ,"עסערּפ רעלַאנ

 עשידיי סָאד ןפלעה ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה "דנאברַאפ ,

 -וצפיוא (רעטַאעט הכולמ א ןרָאװעג זיא רעכלעוו) רעטַאעט

 ןוא רָאכ םעד ,ןיירק ןשיטאמארד םענענייא ןא ןטלַאה

 קורד רעד זיא טיבעג ןכעלטפַאשלעזענ ןפיוא ,לוש עשידיי יד

 -ָאָאק-סטעברַא עיינ ןכַאמפיוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג

 -עלעה ןיא םייהרעדניק סָאד ןטלאהוצפיוא ןוא ןוויטַארעּפ

 ןענעז עכלעוו ,םימותי יד ןעניפענ ךיז ןבָאה סע ּוװ ,קעווגנ

 .ןליוּפ ןיא ןבילבעג

 עשיטילָאּפ עשידיי יד ןרידיווקיל ןכָאנ טייצ עסיוועג א

 ןופ טייקיטעט יד טרידיוסיל ךיוא ןעמ טָאה ןעײטרַאּפ

 "טניאשזד  ןופ רַאטערקעפ םעד .עשרַאו ןיא "?טניַאשזד,

 ןיא טרַאּפשרַאפ ןעמ טָאה (.ר.ּפ.ז.ּפ ןופ דילגטימ א ךעלטננייא)

 ,הסיפת

 לָאמַא סָאװ ןרָאװענ ןיא רעפסָאמטַא עשיטילָאּפ יד

 ןעמ טָאה רָארעט ןשיטסינילַאטס ןופ סולפנייא םעד ,רערעווש

 ןצענערג עשילוּפ יד ,רערעמ לָאמא סָאװ ןקרעמַאב טנָאקעג

 ןרָאװעג זיא ןבעל סָאד .טכַאמרַאפ שיטעמרעה ןרָאװעג ןענעז

 .ךעלנערטרעדמוא

 ּצ

 םעד שטָאכ .ןיִלַאטס ןברָאטשענ זיא 1982 ץרעמ ןיא

 טייקכעלרעייפ רעקירעהענ רעד טימ טרעַאב ןעמ טָאה טיוט

 סָאד זא ,םינמיס ןזיוואב ןכיגניא רָאג ךיז טָאה --- רעיורט ןוא

 .ןצַאלּפ טמענ זייא עשיטילָאּפ

 .ןזיורבפיוא עשיטילָאּפ ןופ טרָא ןא ןרָאװעג ןזיא ןליוּפ

 -עיװָאסײטנַא ;ןזױּפ ןיא ןעורמוא וצ סע טיינרעד 1956 ןיא

 טמוק עיצַאוטיס רעד ןיא .ךיז ןקרַאטשרַאפ ןעננומיטש עשיט

 -ַאלװ הסיפת ןופ רעטיירפאב סָאװ-רָאנ רעד ,טכַאמ רעד וצ

 .ר.ּפ.ּפ ןופ רַאטערקעס רענעזעוועג רעד -- ַאקלומָאג ווַאלסיד

 ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ .ןעמעטעּפָא רעיירפ טמענ ןליױּפ

 -ערג עשיליוּפ יד טכאמענפיוא רעדיו ןעמ טָאה ,ןרָאי ?יפ

 .טייהנגעלעג רעד ןופ ןסינעג ןדיי לָאצ עשּפיה א ,ןדיי ראפ ןצענ

 לייט א ,לארשי ןייק טירט ערעייז טדנעוו ייז ןופ טייחרעמ יד

 רעבלעז רעד ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןוא עילַארטסיױא ןייק ---

 -טעיווָאס ןופ ןדיי עשיליוּפ טימ ןטרָאּפסנַארט ןָא ןעמוק טייצ

 וצ יו ,ןלױּפ וצ ךיז טיצַאב ייז ןופ טייהרעמ יד .,דנאלסור

 ןרעוו ןוא ןליוּפ ןיא ךָאד טביילב לייט א .עיצַאטס-טיזנַארט א

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןניוצעגניירא

 -רוק א ךָאנ ."גנורירפּפָא , יד טרעיודעג גנַאל טשינ רעבָא

 ןיא .טכאמרַאפ רעדיוו ןצענערנ עשיליוּפ יד ןרעוו טייצ רעצ

 -סופ יד ןיא ,ןליױּפ .המחלמ עקינָאט-6 יד רָאפ טמוק 1907 ינוי

 עשיטַאמָאלּפיד יד רעביא טסייר --- דנַאברַאפנטַאר ןופ טירט

 ,לארשי טימ ןעגנואיצַאב

 -עסיטנַא רעטמיוצעג - טשינ א טעוועשוב ןליױוּפ ןיא

 .ןרעפס-סגנוריגער יד ןופ טריריּפסניא -- לָאמ סָאד ,םזיטימ

 ןופ טקיטייזַאב סעינָאמערעצ ןָא ןוא טקירעדינרעד ןרעוו ןריי

 .גנוטיידַאב ןיא טשינ עכלעוו א ןבָאה סָאװ ,סנטסָאּפ יד

 רעקידרדסכ רעד טיימס ןכַאמ םולש ןענעק ?יפ טשינ

 ןוא .ָאידַאר ,ןעננוטיצ יד ןיא עצעה רעשיטימעסיטנַא

 .עיזיוועלעט

 ..לארשי ןייק ..,סודָאזקע ןַא ןָא רעדיו ךיז טביוה סע

 וצ ןעמ טמענ עקידנרָאפסױרַא עלַא ייב .ןדעווש ..,קרַאמענעד

 .טפַאשרעגריב עשיליוּפ רעייז

 ּצ

 עטכישעג עקירָאיטרעדנוה רעביא יד זא ,ןסייה סָאד לָאז

 רעד ןופ עטכישענ יד ךיוא זיא ,גנַאל יוזא) ןדיי רעשזדָאל ןופ

 ? טקידנעראפ זיא (שזדָאל טָאטש

 .ךובגעזײא .{ :.שידײ
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 פָאקסײװ .ב ,סעטימָּטִק ןשידיי רעשזדָאל ןופ סעזערפ"עציװ רעד טדער סע



 שי יי

 לארשידב

 שזדַאל

 שורָאל ןיא לָאמקנעד ןופ עטכישעג יד

 ןיא ,ןלוּפ ןיא ןעוועג זיא סאד
 רָאי םעד ןיא .1986 רָאי

 ולָאװער-רעבַאטקָא , עשיליוּפ עזָאלטולב יד ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעשיטסינילַאטס רעד וצ טכַאמעג ףוס א טָאה סָאװ ,"עיצ

 רעד וצ ןעמוקעג זיא ןופרעד טאטלוזער ןיא ןוא טפַאשרעה

 .ַאקלומָאג ווַאלסידַאלװ "רעטונג , רעד טכַאמ

 ןדיי יד .ןעמעלבָארּפ טימ טלגנַארעג ךיז טָאה דנַאֿל סָאד

 ערעייז טָאהעג ךיוא ,עניימעגלַא יד רעסיוא ,ןבָאה ןליױּפ ןיא

 .ןעמעלבָארּפ ענעגייא

 ייז רעכלעוו ףיוא ,ענַארפ ַא טרעטַאמ ןדיי רעשזדָאל יד

 .הבושת ןייק ןבענעג טשינ ךָאנ ןבָאה

 קנַאדעג םעד ןריזילַאער ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 -וקעגמוא יד רכזל לָאמקנעד םענעדיײשַאב ַא ןלעטשפיוא ןנעוו

 .ןדיי רעשזרָאל ענעמ

 ןפױא לָאמקנעד רעד

 (.י .ד תישטרב) "המדאה ןמ ילא םיִקעֹצ ךיחא ימד לוהא

 ןיא ןטלַאהעג ךיז ,ןדיי רעשזדָאל רימ ןבָאה גנַאל ןרָאי

 -ירא ןלָאז רימ זא ,ךעלנעמ סָאד זיא יצ ?ןכתיה ;ןגערפ ןייא

 נו ,טָאטש רעד ןיא ןזָאלרעביא טשינ ןוא הקיתשב ןייגרעב

 ענעדײשַאב ַא ,ןבעל שידיי טימ לָאמא טלדורּפשעג טָאה סע
 שזדָאל טָאטש זדנוא ךָאד זיא ?םישודק ערעזדנוא רכזל הנצמ

 ןיא ךָאד ןבָאה .ןלױּפ ןיא טָאטש עטסערג טייווצ יד ןעוועג

 לטרעפ א טעמכ ןפַאשענ ןוא טבעלעג טָאטשמייה רעזדנוא

 -ערוצסיוא דנַאטשמיא זיא זדנוא ןופ רעוו ןוא .ןדיי ןָאילימ

 ?סעיצוטיטסניא עשידיי עקידנריטסיזקע לָאמא עלא יד ןענעכ

 רָאי ןזיב רימ ןענעז ,לעיסנַאניפ ךיוא יוװ ,שיטילָאּפ ייס רעבָא

 סעּפע טנעקעג טשינ רָאנ ןוא זָאלטכַאמ טולָאסבַא ןעוועג 0

 .ןָאטּפיוא סעטערקנָאק סָאװ

 ןוא ןענָאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןסיוועג סָאד רעבָא

 ."קנארעג םצע ןופ טשינ טרינגיזער ןדייא :זדנוא ייב ןרעדָאפ

 טנעמָאמ רעד ןרָאװעג ףייר זיא סע ןוא ןעמוקעג זיא טייצ יד

 ?ָאמקנער ַא ןלעטשפיוא ןופ םולח םעד ןריזילַאער ןטערטוצ ןופ

 .תונברק יד רכזל

 םלוע-תיב רעשזדָאל
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 -ילַאער געט ענעי ןיא ןדיי רעזשדָאל יד ןבָאה שיטקַאפ
 : ןכַאז עקילייה ייווצ טריז

 ;טנעמונָאמ םענעדיײשַאב םעד ןלעטשפיוא סָאד .א
 רענייב טימ סנטסַאק יירד ,הרובק וצ ןעגנערב סָאד .ב

 ןענעז עכלעוו ,שזדָאל ןופ ןעיורפ עשידיי קיצכַא ןוא ריפ ןופ
 םעד ןופ טייו טשינ ,ןישערעמ ןיא ןרָאװעג םעדרַאמרעד
 .ףָאהטוטש ןיא רענַאל ןשיטסירעלטיה ןטמירַאב קירעיורט

 הרובק וצ ןעגנערב סָאד זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד תמאה ןעמל

 ןשיוצ טָאה ,ןעיורפ עשידיי עטכארבעגמוא יד ןופ רענייב יד

 קנַאדעג-טּפיוה םעד ןריזילַאער וצ ןפלָאהענטימ ךס א ערעדנַא

 רעשזדָאל ערעזדנוא רכזל טנעמונָאמ םעד ןלעטשפיוא ןופ

 ץלַא סָאד יוזא יו שינָאלָאנָארכ ןלייצרעד רימ ןלעװ ,םישודק

 :ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעכַאמלטיה א ךַאפ ןופ ,דיי א שזדָאל ןיא טָאה טניווועג

 -עױּפ ןכלעוו וצ -- ,(ןעמָאנ ןייז ןסעגראפ רימ ןבָאה רעדייל)
 יד ןופ עקַאט .הרוחס ןייז ןפיוק ןעמוק ןנעלפ ,דנַאל ןופ םיר

 -לעפ יד ףיוא זא ,טסווורעד ךיז רעכַאמלטיה רעד טָאה םירעיוּפ

 טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז ,ַאװַארעהייװ--ןישערעמ ןופ רעד

 ןיא ןענעז סָאװ ,ןעיורפ עשידיי עטעדרָאמרעד ןופ רענייב

 ןגעוו ענעדישראפ ךרוד .רענַאל םעד ןיא ןעוועג ןרָאי-דהמחלמ יד

 יורפ ןייז ךיוא זא ,ןסיוורעד וצ ךיז ןעגנולעג ךיוא דיי םעד זיא

 .רענַאל ןבלעז םעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא

 טנעקעג טשינ רעכַאמלטיה רעד טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 טקינײּפעג רעהפיוא ןָא םיא טָאה סע .ור ןייק ןענופעג רעמ

 רענייב יד הרובק וצ ןעגנערב ןעמ ןעק יוזא יו :;קנַאדעגנ רעד

 -לַאװו עכלעוו ,תונברק ערעדנַא יד טימ ןעמאזוצ יורפ ןייז ןופ

 !טשינ סָאד -- !?רומח תרובק .םורַא ךיז ןרעג

 -עגנָא טָאה רע .טורעג טשינ שממ לעוּפב טָאה דיי רעד

 םיא סָאװ ,עלא יד ייב ןענָאמ ןוא ןקעוװ ,ןרימרַאלַא ןביוה

 -טימ סָאװ סעּפע טימ ןענעק ייז זא ,ןטכודענסיוא ךיז טָאה

 סיוא גָאט ,ןייא גָאט .עבאנפיוא עקילייה יד ןריזילַאער ןפלעה
 -?עזעג-רוטלוק ןופ ?ַאקֶאָל ןיא טנגעגַאב דיי םעד ןעמ טָאה
 -סיוא טגנעלפ רע .שזרָאל ןיא ןדיי יד ןופ דנַאברַאפ ןכעלטפַאש
 זא ,ןרעדָאפ ןוא ןטעב ,ןענָאמ ,ץרַאה טקיטייוועצ ןייז ןסיג
 ןַאד זיא טייצ יד יו יוזא ןוא .ךַאז עקילייה יד ןָאט לָאז ןעמ
 הרובק ֹוצ ןעגנערב ןופ ןַאלּפ רעד זיא ,?עוטקַא ןוא ףייר ןעוועג
 טריזילאער םזירעלטיה ןופ תונברק-ןעיורפ יד ןופ רענייב יד
 ,דובכ טימ ןרָאװעג

 וצ ןרָאװענ טכַארבעג ןענעז 1988 ?ירּפַא ןט18 םעד
 רעשזדָאל םעד ףיוא ןעיורפ עשידיי יד ןופ רענייב יד הרובק

 .םלוע-תיב

 ףיוא טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,תורוש יד ןופ רבחמ יד

 ,ןדיי רעשזדָאל עטלמאזראפ יד וצ טדערעג םלוע-תיב םעד

 איבנ רעזדנוא ןופ רעטרעוו יד טנָאמרעד ןרעדנַא ןשיווצ טָאה

 ,ָאי .(.נ ,ו"ל לאקזחי) ?"הלאה תואמצעה הנייחתה , ?אקזחי

 ןלעוו עיזיוו ןוא גנונָאמרעד ַא יו לייוו .הבושת יד ןעוועג זיא

 ,רענייב עטנקורטעגסיוא יד ןבעלפיוא קידנעטש זדנוא ראפ

 .הרובק וצ טכַארבעג סָאװ-רָאנ ןבָאה רימ עכלעוו

 ראפ רעטכייל ןעווענ ןיוש זיא ןָא טנעמָאמ םענעי ןופ

 -קנעד ַא ןופ ןלעטשפיוא סָאד ןריזילַאער וצ ןטערטוצ זדנוא

 שזדָאל-הליהק רעזדנוא ןקיבייאראפ וצ קירעהעג יוװ ידכב ,לָאמ

 יבנל ןעוועג קידלוש ןענעז רימ סָאװ ,בוח םעד ןלָאצּפָא ןוא

 .ענענייא ןוא עטנעָאנ ענעמוקענמוא יד

 עינרענע ,ימ ערעיוהעגמוא טרעדָאפעג ךיז טָאה םעד וצ

 םעד ידכ ןעלטימ עלעיסנאניפ ךס א ,ךיז טייטשראפ ,ךיוא ןוא

 .ןריזילַאער וצ טקעיָארּפ

 טשינ ףרַאד ןעמ ןזא ,ןכיירטשרעטנוא עקַאט רימ ןליוו

 לָאמקנער םעד ןלעטשפיוא ןטימ ,עיצקַא רעזדנוא ןכיילנרַאפ
 רעטפניפ רעד וצ ,1048 לירּפַא שדוח םעניא עשרַאװ ןיא

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןשידלעה ןופ טייצרָאי

 לָאמקנעד ןופ גנוליהטנַא יד



 שזרָאל ןיא לָאמקנעד ןופ עטכישעג יד 200

 ןופ ףוס ןכָאנ ךיילג ןעמוקענרָאפ עיצקַא יד זיא עשראוו ןיא

 זיא ךָארב רעד ןוא ןברוח רעד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -עווש עלעיסנַאניפ ןייק .ןורכז סנעמעלא ןיא שירפ ןעוועג ךָאנ
 ןבַאגסיוא יד ןקעד ןגעװ .ןעוועג טשינ ללכב ןענעז ןטייקיר

 עשיטילאּפ יד ךיוא ,דנַאלסױא ןופ ןדיי יד טגרָאזעג ןבָאה
 -ןטעיווָאס יד .ערעדנא ןא ןעוועג ךָאנ ןַאד ןליוּפ ןיא זיא ענַאל

 ףיוא עּפַאל יד טניילענפיורא טאהעגנ טשינ ךָאנ טָאה טכַאמ

 ןענעכער ?סיבא טזומעג ךָאנ ךיז טָאה ןעמ .ןעמעלא ןוא ץלַא

 ןטימ לופ ןעוועג זיא עכלעוו ,טלעוו רעקידנסיורד רעד טימ

 ןופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ ,ןברוח םעד ןופ שור

 ערעדנַא ראג ייב ןוא שרעדנַא ץנַאג .עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד

 טימ ןקיטפעשאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא ןעגנוגנידַאב

 .שזדֲאל ןיא לָאמקנעד םעד ןלעטשפיוא ןופ ןינע םעד

 ןרָאװעג קיטייצ זדנוא ייב ךיוא זיא קנַאדעג םצע רעד

 זיא 1947 ןיא שטָאכ ,1987--1996 ןרָאי יד ןיא טשרע ,טעּפש

 רעבָא .לָאמקנעד ַאזַא ראפ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעגנ טניילעג

 ןינע םעד םורא זיא ,ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןזָאלרעדנַאנַאפ ןטימ

 "טניאשזד , עיצוטיטסניא יד זיא טייצ רעד ןיא .ןרָאװענ ?יטש

 ךיז טגָאזעגוצ "טניָאשזד , רעד עקַאט טָאה .רשכ ןעוועג ןיוש

 ןריזילַאער וצ ידכ טלענ עמוס רעסיורנ א טימ ןרעייטשַאב וצ

 ןטייקירעווש ערעדנַא ןעמוקענפיוא רעבָא ןענעז סע .,ןַאלּפ םעד

 -ַאב ןנעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .רעטקַארַאכ ןעשינכעט ןופ

 ,לָאמקנעד ןופ טקעיָארּפ םעד ,טרָא עקירעהעג סָאד ןעמיטש

 ,שידיי) .טפירשפיוא ןופ ךארּפש יד וליפא ןוא --- ,םרָאפ יד

 טָאה שיערבעה ראפ רעבָא ,ןעוועג םיכסמ ןעמ זיא שיליוּפ

 -םיואמיוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .,(...ןפמעק טזומעג ןעמ

 ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה רימ .ןצנערעּפנָאק ,ןעגנוציז עכעלרעה

 ייז רימ ןענעז ךָאד ןוא ןטייז עלא ןופ ןעננולכיורטש ףיוא

 ראפ ןענַאטשענ ןזיא סָאװ עקיצנייא סָאד .ןעמוקעגייב עלַא

 -ילשב ךַאז עקילייה יד ןריזילַאער :ןעוועג זיא ןניוא ערעזדנוא

 רכזל טנעמונָאמ רעד זיא 1989 רעבמעטּפעפ ןט27 םעד .תומ

 -רעדָאפ םעד ףיוא ןרָאװעג טליהטנַא שזדָאל ןופ םישודק יד

 ,םלוע-תיב ןשידיי רעשזדָאל םוצ גנַאננירַא םייב טרַאה ץַאלּפ

 -נוא דובכ ןבענּפָא ןעמוקעגנ ןענעז ןליוּפ ץנַאנ ןופ ןריי

 .ענענייא ןוא עטנעָאנ ערעזד

 ּצ

 :ענַארפ יד טרעטַאמ סע ןוא טשינ טור רעבָא קנַאדעג רעד

 םוצ ןעמוק ,תובא-רבק ףיוא לָאמַא ןיינ ,ןטיהּפָא טעוו רעוו
 ןיוש זיא ןלױּפ זא ,ןסייו ריס יו םעד ךָאנ ,ןייטש-הבצמ

 ?ןייר-ןדיי טעמכ

 ןברק א ךיוא ,ווָאנבוד ןועמש רָאסעּפָארּפ שודק רעד
 -סיורא 1402 ןענעז ןדיי יד ןעוו זא ,טלייצועד ,ןרעלטיה ןופ

 קילב ןטצעל רעייז ייז ןבָאה ,עינַאּפש ןופ ןרָאװעג ןבירטעג

 -אב ןבָאה ייז .ןרעטלע ערעייז ןופ תובצמיד ףיוא ןפרָאװעג

 ןלָאז ייז זא ,רעינַאּפש יד םינכש ערעייז ןטעבענ ןוא טלָאצ

 ,םירבק יד ןטיהּפָא ךעלגעמ טייוו יו

 רָאּפ יד ?רעטרע עקילייה עלַא יד ןטיהּפָא טנייה טעװ רעוו
 רעדייל ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןדילַאװניא ןוא םינקז ,עקנַארק

 ? דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ חוכ ןשיזיפ םעד טשינ

 טכַא ןייק םעד ףיוא טמיטשאב ןיוש ןלעוו ןקַאלָאּפ יד
 !רדסכ טרעטַאמ קנַאדעג רעד --- ייוו יוא .ןגייל טשינ

 סָאד , :ןעניק וצ טָאג ןופ רעטרעוװ יד ץלַא ךָאנ ןעגנילק'ס

 ןופ רימ וצ סיורא טיירש םטולב סרעדורב ןייד ןופ לוק

 ."דרע רעד

 ;,ס 5

 רַאורבעפ ןט26 ןופ 9 .מונ "עמיטש-סקלָאפ , יד ןיא

 גנולמַאזרַאפ-לַאװ ַא ןופ טכירַאב ַא ןַארַאפ זיא ,9

 ןוא "דנַאברַאפ-ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק , רעשזדָאל ןיא

 ןרַאבזָאלרעדמוא ןנעוו ענַארפ יד ןעמנוושעגסיורא זיא סע

 רענדער יד .םלוע-תיב ןשידיי רעשזדָאל ןופ דנַאטשוצ

 -ַאב ,טזָאלרָאװרַאפ ןענעז תובצמ יד זא ,ןזיוועגננָא ןבָאה

 עשידיי קיצכַא ןופ רבק-ןסַאמ רעד .זָארגדליװ טימ ןסקָאװ

 טשינ ןיטולחל טרעוו ,םזירעלטיה ןופ תונברק-ןעיורפ

 ערעזדנוא ןופ תובצמ יד טימ עבלעז סָאד ,טיהענּפָא

 .םיבשות רעשזרָאל



 לא נא יוקיל יי

 שודָאל שיזיי

 האק יא ,ןרובלמ א רעד טייטש םלוע-תיב רענַא
 ,ןדיי םעד -

 ןופ ךיוא יװ ,רענַאלױטױט רעקנילבערט ןופ ׁשַא ?טסעק ַא

 ןט21 ,רעגַאל-סננוטכינרַאפ ָאנמלעב ןופ רענייב

 עגניירא זיא לָאמקנעד ןופ טנעמַאדנופ ןיא רָאװעג טגיי
 7000 ןבירשרַאּפ ןענעז סע רעכלעוו ףיוא ,חלינמ טעמרַאּפ ַא
 .רענרובלעמ ןופ רעדילגטימ-החּפשמ עטכַארבענמוא ןופ ןעמענ

 | ,רעשזדָאל ךס ַא ייז ןשיוצ

  םעד ןעמוקעגרָאפ זיא לָאמקנעד ןופ גנוליהטנַא יד

 ,1968 ?ירּפַא





 שודָאל שיזיי

 ל"ז רעבאה (סקאמ) והיתתמ

 ןט18 םעד ןרָאװעגנ ןריובעג זיא רעבַאה סקַאמ

 רעד ןטימניא טקנוּפ ,שזדָאל ןיא 1943 רעבָאטקָא

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ענייז טימ ןָא סיתמ טמוס 1982 רָאי ןיא

 -ורב ןרעגניי ןוא --- עינעג ןוא ףלָאװ --- ןרעטלע

 רעד ןיא רבח ַא טרעוו ןוא עילַארטסיױוא ןייק רעד

 טסילש רעטעּפש רעבָא ,גנונעווַאב "אביקעדינב

 ַא ןיא טנרעל רע ."םינובה , יד ןיא ןָא ךיז רע

 ןיא ךיז טריזילַאיצעּפס ןוא ?וש-?טימ רענרובלעמ

 טפלעה טייצ רעיירפ רעד ןיא ,ןענישַאמ-רַארגַא

 ,טפַאשטריוו רעייז ןיא ןרעטלע יד סיױרַא רע

 טיירגעג סיתמ ךיז טָאה ,גנוי קידנעייז ךָאנ

 טייסכעלנעמ יד ןבָאה ןוא לארשי ןיא ןטעברַא וצ

 ןופ לַאפ ןיא הנידמ יד ןקידייטרַאפ ןפלעה וצ

 .המחלמ ַא

 ןופ ןבעל סָאד טסולפנייאַאב םיא טָאה ױזַא

 ,טלָאװעג טשינ טָאה רע .ָאטעג ןיא ןרעטלע ענייז

 ןייגכרוד לָאמַא ךָאנ ןפרַאד לָאז קלאפ ןייז ןזַא

 ,ןדייל עכעלשטנעממוא ןופ געװ ןקירעיורט םעד

 רעשיצַאנ רעד תעב טכַאמענגטימ טָאה סע סָאװ

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא טפַאשרעה

 טימ פא סיתמ ךיז טינ עילַארטסיױא ןיא

 רַאפ טרידנַאנַאּפָארּפ ןוא טעברַא רעשיטסינויצ

 .טנגוי עקיטרָא יד קעווצ םעד

 המחלמ רעקינָאט-6 רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 סיתמ טריטנולָאװ ,1967 ינוי ןיא ל?ארשי ןיא

 ןעמענ וצ לייטנָא לארשי ןייק ןרָאפ וצ דלַאב

 -ָאו סלַא ןעמונעגנָא טרעוו רע .המחלמ רעד ןיא

 ןייז ןפלעה וצ לארשי ןייק הלוע זיא ןוא ריטנול

 .דנַאל ןייז ןוא קלאפ

 ענייז וצ טביירש רע סָאװ ווירב ןדעי ןיא

 ןבָאה וצ ץלָאטש ןייז סיוא רע טקירד ,ןרעטלע

 .קלָאפ ןייז ןייז וצ קיפליהייב טייקכעלנעמ יד

 סיתמ טליפ ,עקיליוויירפ ערעדנַא רעטנזיוט יו

 המחלמ עכעלנעזרעּפ ןייז זיא המחלמ סלארשי זַא

 -ריב רעקיליוויירפ ַא יו ןעמונעגנָא טרעוו רע ןוא

 .רעטילימ ןיא טיבעג ןייז ףיוא ןטעברַא וצ רעג

 סױרַא זיא רע ןעוו ,1907 טסוניוא ןט9 םעד

 רע זיא ,ןטכילפ עשירעטילימ ענייז ןליפרעד וצ שירע-לא ןיא

 ,ןברָאטשענ ןופרעד ןוא ןרָאװעג טעדנּוװװרַאפ רעווש

 רעקיבייא ןייז וצ ןרָאװעג טכארבעג זיא רעבַאה סיתמ

 ,לואש תירק ןיא תורבקה-תיב ןשירעטילימ ןפיוא ור
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 שודַָאל שידיי

 ה"ע שריה (ךורב) המלש 'ר

 החּפשמ ןייז טימ ןעמוקעג זיא ה"ע שריה (ךורב) השמ 'ר
 רעד ןיא ווימקא ןעוועג זיא רע .1926 רָאי ןיא עילארטסיוא ןייק
 ּוולְע רעד ןופ גנודנירג רעד טניז .ןָאטלרַאק ןיא הרות דומלת
 ,דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ רעווימקא ןא ןעוועג לוש רעד

 ןוא רעלמַאז סלַא ייס םודא דוד ןגמ ןיא וויטקַא ןעוועג
 | ,רערעײטשַאב סלַא ייס

 ,רעטנעצ רעשזדָאל ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג
 ךיז רעטשרע רעד ןוא ,טעברַא ריא ןיא טקילײטַאב ךיז ווימקַא
 לָאז "ךוב רוכזי, סָאד זַא ,טעברַאעגטימ ןוא --- טרעיײטשַאב
 .ןעניישרעד ןענעק

 -רַאפ טשינ לארשי ןייק ןייז הלוע םיורט ןייז זיא רעדייל
 .ןרַאװעג טכעלקריוו

 וא ןרָאװעג קנארק רע זיא לארשי ןייק קידנרַאּפ
 .(ה"כשת ,זומת 'ד) 80,6.1968 םעד ןברָאטשעג

 ! קנעדנָא ןייז דובכ
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 רוכזי
 .(ח"י קוסּפ ,ז"ט בויא) ימד יסכת לא ץרא,

 םד רעזדנוא ,םידוהיה ררוצ ןופ טייצ רעד ןיא

 דנַאלשטיײד ןיא ןעוװ ,ורכזו ומש חמי רעלטיה אנוש

 ןענעז סָאװ חלשממ ןייז רעטנוא רעדנעל יד ןיא ןוא

 עשיצַאנ ענייז ןוא םיא ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ

 ןענעז ,המחלמ"טלעוו רעטייווצ רעד ןיא תויח עדליוו

 "רעטייש ףיוא ןרָאװעג טנערבראפ ןוא טקיניײּפרַאפ

 ןלַאפעג ןענעז סע ןוא ,ןרעמַאקיזַאג ןיא ןוא טנפיוה

 -- סָאטעג ןוא סרעקנוב יד ןיא ןפמַאק עשידלעה ןיא

 ןופ ןוָאי יד ןיא -- םעזהו האושה תונש יד ןיא

 ןופ ןָאילמ סקעז -- טײקמַאזױרג ןוא רעדיוש

 ןופ לטירד א ,רעטסעװוש ןוא רעדירכ ערעזדנוא

 .קלָאפ רעזרנוא

 .רימ ןענייו םעד ףיוא --- הכוב ינא הלא לע

 ןעמענ יד ָאד ןביירשראפ ענעבילבעגנכעל יד --- רימ

 ערעזדנוא ןופ ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזרנוא ןופ

 עטסטנעָאנ ערעזדנוא ןופ ,רעטסעווש ןוא רעדירב

 | .עץטסרעייט ןוא

 ןיא ןעמענ טרעייז ןביילב ןלָאז טצירקעגנייא

 ערעזדנוא ןופ רעצרעה יד ןיא ןוא רעצרעה ערעזדנוא

 ןורחא רוד דע -- רעדניקיפדניק ןוא רעדניק

 ! רעו םלועל





 -- טרעקיצ .א --

 רעזדנוא ןופ קנעדנָא םעד דובכה אסכ ןייד ןופ לעװש רעד ייב טלַאהַאברַאפ ,רעקידמרַאברעד טָאג ַא
 .זדנוא ךָאנ ןעמוק ןלעוו סָאװ יד עלא ראפ ןברוח

 ןייד סָאװ רָאי טנזיוט ןופ השורי יד תורוד עקידנעמוק יד ןופ ןרעוו ןטינשרַאפ טשינ לָאז'ס זא ,ּפָא טיה
 רזג ןייד ןעוו גָאט םוצ זיב ץּפָאריײא ןופ רעדנעל יד ןיא טבעוועג םעדעפ ענעדליג-קיטסייג טימ טָאה קלָאפ
 .םויק רעייז טקַאהענּפָא ןוא תוליהק רעטנזיוט יד ןטינשרַאפ טָאה

 ,ימלשורי דומלת ,דוד תיב תוכלמ ןופ שינעכעדעג םעד טימ .ןברוח ןופ קנעדנָא םעד רעביא םחרמ ךיז ייז
 ןופ גנוצ יד ,ןלױּפ שידיי רעגייטש ןופ שינעקנעדעג סָאד טכעלפרַאפ ,דרפס חסונ ,םיור תולג ,לבב גהנמ
 טייקמערַא רעשידיי רעד ןופ ןטימניא טבעלעג טָאה סָאװ טייקיד'תוינחור עטיירב יד ןוא אטיל'ד-םילשורי
 רעד רָאג רעביא קלָאפ ןייד ןופ רעמַאקזזייּפש עקיטסייג יד ,ןלױּפ תנידמ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 -ישמ תותימ יילרעלא ןופ ןיד קסּפ ןייד ייז רעביא ןרָאװעג טע'מתחעג זיא'ס ןעוו טייצ רענעי ןיא טלעוו
 .טקעמענּפָא ןרָאװעג ןענעז ייז עכלעוו טימ תונ

 רעזדנוא ןופ רעדניק ענייד ןופ קנעדנָא ןקיטכיל םעד ,הניכש רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןיירא םענ
 טרעמַאלקעגנעמאזוצ ייז טסָאה וד יו ,רעמַאלק ןייא ןיא ריא םורא הביבס יד ןוא שזדָאל טָאטש-םייה
 יירשעגייוו םעד ןופ ךליהּפָא םעד טשינ שעלרַאפ ןוא וצ ךיז רעה .הטיחש רעסיורג רעד ןופ העש רעד ןיא
 ,ןיירא ָאטעג רעזדנוא ןיא ןרָאוװעג ןבירטרַאפ ןענעז סָאװ ,עלַא יד ןופ טייצ רענעי ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ
 .טרָא הטיחש ןופ זיוהרעדָאפ םוצ ףָאש ןבירטעג ןרעוו'ס יו ,טַאטשנַאמציל הליהק

 ןעמענ יד ןפורעגנָא ןרעוו ןלעוו'ס ןעוו ,הרותה ילודג יד ןוא םעה ירידא יד ןרעוו טנָאמרעד ןלעוו'פ ןעוו
 עלא ןרעוו ןסעגראפ טשינ ןלָאז'ס זא ,טָאג ַא ךיז םרַאברעד ,תוליהק ערעזדנוא טריפעג ןבָאה סָאװ יד ןופ
 -יינש יד ;זָאלנעמַאנ ןרָאװעג ןטינשראפ ןענעז ןוא ,טנַאקַאבמוא ןוא טיײקמערָא ןיא טבעלעג ןבָאה סָאוװ יד
 ןסעגראפ ןבָאה סָאװ יד ןוא רעלדנעה-קרַאמ יד .ערעדנַא ןוא רעטסוש ,רעדימש ,רעבעוו ,רעלשיט ,רעד
 טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,תוחּפשמ ערעייז ןוא ךיז ןזייּפש וצ ידכ טסערפ-רעטניוו יד ןוא רעמוז ןופ ןציה יד
 טייקכייר רעקיטסייג רעד טימ ימ רעייז ןופ טיורב סָאד טלייטעג ןבָאה ןוא םַאטשּפָא רעייז ןסעגראפ
 -טנגוי ,תובישי ,ם'הרות דומלת ,סעלוש ,םירדח יד ןיא רעדניק ערעייז ןרענרעד טכיורבעג טָאה סָאװ
 ,ענעסעגרַאפ ןיוש רשפא זדנוא ןופ ,ןטלַאטשנַא ערעדנא ןוא ןבולק-טרָאּפס ,םישרדמ יתב ,ןעגנונעווַאב
 .קיבייא ףיוא עטקנעדעגראפ דובכה אסכ ןייד ייב רעבָא

 ,ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סָאװ רעדניק יד שינעקנעדעג רעדנוזאב א טימ תורוד ץלא ראפ קנעדעגראפ
 לָאמניײק לָאז .הדיקע ןייד ןופ קַאה יד ןלַאפעג זיא'ס עכלעוו ףיוא לָאצ עקיליורג יד ןליפוצנָא ידכ רָאנ
 טָאטשנָא -- סָאװ ,רעדניק רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןופ רעצ ןופ םוהת רעד ןרעוו טקעדעגוצ טשינ
 געט עטלייצעגוצ ערעייז ךעלעטכיל עטרַאדראפ יו טנערבעגסיוא ייז ןבָאה ,ןבר תיב לש תוקונית ןייז וצ
 טרָאסער *םָארטשכַאוש , ןיא ,אקצוּפ ןופ קירבַאפ-לנענ רעד ןיא ,סָאג עקצינוועגַאל ןופ ןעיירעדימש יד ןיא
 סרעזַאלג ןופ ךעלרעדניק יד .עװָאגָאמס ןוא רענַאקשיצנַארפ ץענערג רעד ףיוא ָאטעג ןופ לקניוו םייב

 טרָאװ עשידיי סָאד ןוא תוא ןשידיי םעד ןענרעל וצ ידכ קירעגנוה ןוא דימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,טרָאסער

 רענעגעוו-ןטיוט יד וצ ןטײלגַאבטימ ייז לָאז'ס זא ,טגָאזעג טַאהעג סיוארעירפ ןיוש טסָאה וד ןכלעוו רעביא

 םעד טשינ קילימטראפ ןעמאזוצ ייז טימ .ןרעמַאקדזַאג רעוַאנעקריב יד ןופ ןרעיוט יד ןוא ָאנמלעכ ןופ

 טימ ןעגנַאגעג ,ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סָאװ טָאטש-םייה רעזדנוא ןופ רעדניק ערעדנא עלא ןופ קנעדנָא

 .ןעמוקעגסיורא טינ זדנוא טימ טרָאד ןופ ןוא ָאטעג-טַאטשנַאמציל ןופ לָאטךןטָאש ןסיורג םעד ןיא זדנוא

 רעייז ןזָאל וצ ןזיװַאב טשינ ןבָאה ייז לייוו ,תורוד עקידנעמוק עלא ראפ המיתח ןייד ביג טָאג ַא ,ייז ראפ

 .ןעמוקכָאנ ןלעוװ סָאװ יד ראפ ןבעל ןופ ךוב ןיא המיתח

 ןבעל טעװ סָאװ רוד רעשידיי רעד ןעמוק טעוו'ס זיב ,רעצ רעזדנוא ןופ םעמ םעד רעפעשַאב ּפָא טיה

 .ןברוח רעזדנוא ןופ רפס םעד ףיוא ןפע רוד םענעי רַאּפ .זײרּפ-טולב ןופ טזיילעגסיוא ןוא םירוסי ןופ יירפ

 רעייז טימ ןבָאה סָאװ יד עלא ראפ ןוקית ןופ דוסי רעד ןייז רעצ רעזדנוא ןופ םענַאב רערָאלק רעייז לָאז

 .רוד ןכעלקילג ,ןקידנעמוק םענעי ןופ ךשמה ןוא םויק םעד ראפ טלָאצַאב ךשמה ןוא םויק

 "נוא ןופ העש רעד ןיא ןפרַאװעגקעװַא זדנוא טסָאה וד יו השורי רעזדנוא טָאג קעװַא טשינ ףרַאװ

 .ןעמַאנ ןייד ןפורעג ןבָאה רימ שטָאכ טרעפטנעעג טשינ טסָאה וד ןעוו ,ןרעוו ןטינשראפ רעזד

 רכז םעד ּפונקראפ .ןסעגראפ ןרעוו ןופ הּפרח רעד טימ ןרעוו טמעשראפ טשינ ןברק רעזדנוא לָאז

 ,קלָאּפ רעזדנוא ןופ ןגרָאמ ןקידעבעל םעד טימ םיוט ןופ ןרעיוט יד ךרוד גנַאג רעזדנוא ןופ

 .ן מט א
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 /448ת001ט1024 /46480010102,! .71 רעב-ףסוי שטיוװָאמַאדַא שטיווָאמַאדַא

 ,/ט:88תג-104/ (181061) (רעטָאפ) חנ-םהרבא

 לטיג-הנח ןוא
 (רענּפעג .בעג)

 אצאר אדנעווַאג
 (רענּפעג .בעג)

 הנח שטיווָאמַאדַא
 (רעטומ) יקסניבול .בעג
 (רעדורב) המלש שמטיװָאמַאדא
 ץילימאפ ןוא

 הנח ןוא לריצ קַאיװַאשרַאװ
 ןוא הרש (רעמעפ) קחצי ןיילק

 ץילימאפ

 (רעטעפ) לשרעה יקסניבול
 עילימאפ ןוא
 (רעטעפ) המלש יקסניבול
 ץילימאפ ןוא
 (רעטעפ) לסָאי יקסניבול
 ץילימאפ ןוא

 (רעדורב) ןרהא רענּפענ
 קערוי ןוא אשזדַאי
 ,(רעטסעווש) אשזדע רענּפעג
 עלעדנעמ ןוא קעמארבַא ,ליכ

 רעזול ,(עמומ) שיכאמ לירב
 עילימַאפ ןוא

 ,רודגיוו יקסנישזעשזב
 (רעטסעווש) על'הקבר
 ץילימַאפ ןוא

 ןוא ַארָאד ,קעלוי רעלסערב
 םירמ

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (רעטָאפ) דוד ןַאמדנורג

 (רעטומ) לחר ןַאמדנורג
 (רעדורב) לסיק ןַאמדנורג
 - צל'הרש ןאמדנורג

 (רעטסעווש)

 (ןַאמדנורג .בעג) אלעב רעלַאװ
 רעטסעווש ---
 (רעגָאש) בוקַאי רעלָאװ

 לדוד רעלָאװ
 (דניקנרעטסעווש)

 האל דובנעזייא
 (ןַאמדנורג .בעג)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 המלש-בקעי טדימשנעזייא
 (רעטָאפ) לדנעמ-םחנמ ןב

 לדנימ טדימשנעזייא
 רעטומ -- (ןַאמרעבליז .בעג)

 ןב דודילאכימ טדימשנעזייא
 (רעדורב) המלש בקעי

 בקעי תב הרובד טדימשנעזייא
 (רעטסעווש) המלש

 טדימשנעזייא
 שרעה-םהרבא

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ
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 עטקיּבייארַאפ / רעקיּבייארַאפ

 (רעטָאפ) ןרהא ןייטשנרַאב םייח ןיימשנרָאב
 עלייב-הרש ןייטשנרָאב ץעינעג ןוא
 (רעטומ) (רעװַָאדַאב .בעג)

 (רעדורב) המלש ןייטשנָארב אלעּב טפַאמ
 ץילימַאפ ןוא
 (רעדורב) דוד ןייטשנרָאב
 ץעילימַאפ ןוא
 (רעדורב) ףלָאװ ןײטשנרָאב
 עילימַאפ ןוא
 בקעי-לאומש ןיײטשנרָאב
 ץעילימַאפ ןוא (רעדורב)
 (רעדורב) רזעילא ןיײטשנרָאב
 עילימַאפ ןוא

 -סעווש) עלייב יקסװָאטַאּפָא
 ןוא דודהשמ ןוא (רעט
 עילימַאפ

 ,(רעטסעווש) לזייר סקופ
 עבָאמ ןוא השמ ,םהרבא
 הניד ,(רעדורב) ףפוי ךילרע

 | השמ ןוא
 ,ךאברוא :סעילימַאפ יד

 ,רעסַאװרעּפוק ,שטיװַאמַארבַא
 .יקסוועלָאנרעשט ןוא ךילרע |
 ריאמ-ףלָאװ רעװָאדַאב

 (רעטַאפ)
 (רעטומ) היח רעווַאדַאב
 ןוא ןבואר-הילדג רעווַאדַאב
 (רעדירב) סענַאמ
 ץעל'האל רעווָאדַאב
 (רעטסעווש)
 ןוא אּבול ,ַאלַאס רעווָאדַאּב
 (םנירעגעווש) עלעדָאג

 עמילב-הנח יקסווָאכימ
 ןוא לסָאי-השמ ,(רעטסעווש)
 ַאקליל

 ,(רעטסעווש) עשזור ׁשוַאר
 ,קעינעב ןוא םהרבא
 ןעניזוק ןוא סעמומ ,סרעטעפ

 ץעילימאפ רעװָאדַאב

 עילימַאפ ןַאמרעפיטש

 עילימַאפ שזַאלַאס
 עילימאפ רענרעוװָאקנַאי
 עילימַאפ שנַאר
 ץילימַאפ יקסווָאכימ
 עילימַאפ ןַאמרירפ
 עילימאפ ןַאמ

 עילימַאפ שטיווָאקרַאמ

 (רעווָאדַאב .בענ)

 דערפ רעווָאדַאב
 (עקירעמא)

 רעוװָאדַאב קענעז ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 שודָאל שיזיי

6 0 
 4140 תמסזמסזש 4

 010546מ, /גזסמ (12406/)

 130105161מ/, 2
(1001061) 

 2010566מ, 32
 (0104864) 2860 1גזמ97

 101054161מ, 4
 (0101861) 2864 1גזמוש

 80109461מ, לשס}
 (םע0186/) 2864 {גזמווש-

 1!100516מ, 5תזמגנ 808
 (0101866) 2864 1גזמ97

1 ,1201:05461 
 (םעס1מ6!) 286 1גזמווצ

 ס00810541, 32
 (815461) , 8108546-2ג30

 806 1גזנווש

 עונאפ, ת2ש721 (81506ז),
 /גטז8מגזמ , 210546,, 32

 1110 ,/ 10564 (0101מ6ז),
6 80 1214 

 116 421011ץ5: 170020/4
 20מז2ת010ט102

 16ט061/29861, 1511,
6600161) 

 2264006ז, ט0011-212ץ67
 (141ת6/)

220400006/ 82 
)1004461( 

 1226006ז, (1602112-
 וטעסמ 2860 58

 (ס01014618)

 8260וט6ז , 1,04214 (818167)

 ן320006 5212, 1408 04
(8194618-10-146) 064616) 

 1ש11010078141, 64842-311084
 (81916ז) / 210986-+081

1,242 

(515461) 140218 ,0252 
 /,ט18מגז0 , 260168

 8200006/ {גזמווע

 521ש46זגת 18זגווש

 501212 18זמו/צ

 +גמאסוטסזמסז 1גזתגווש

 252 184תנוזש

 ןעז1סמסיט5161 18זנ1/ש

 ץיזץסתמגמ 12/ג//

 זעזגמ 12זנווצ

 זעז8ז1:00102 18תנוזש

 109614064 טע---

 8010916ומ, 6ת21זג
2 8006 

(82400061 3066) 

2 }121 

 (366 34640וט6/)

8260006, 6 

8010 64 

 1/161ט0ט1 ,, 4151.

 | טא עא
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 104614664 טע--- 6 ונסוסיש 01 עטקיבייאר ַאפ רעקיבייאר ַאפ 6 110

 11006002טזג 10תסתמגגזנ , 210806- ןנחוייהשמ םיובנעכייא םהרבא םיובנעכייא
 /עט82זג ססממסמ (141067) (רעטַאפ)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ
 10161ט01106 , 4084. 15106ממ024טמ (6 םירמ םיובנעכייא
 2018מ541) , 211118תג (יקסנַאלָאּפ .בעג)

 151006מ08טזמ, 77 (ןוז) ריאמ-יבצ םיובנעכייא
 (50מ)

 121006מ02טזנ , 16116261- (ןוז) סחנּפ רזעלא םיובנעכייא
 תומסמטפ (50תמ)

 /1624846ז, 1 יו ת10906-861/57 | שירב-השמ רעדנאסקעלא לבייל רעדנַאפקעלַא
 יע (רעטָאפ)
 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ 1ע16100 116 ,, 1151. יש ם1וזנ4 (רעטומ) אמולב רעדנאפקעלא

 סס1וסמ, 5 סעס}1סמ 18000-212 ץ61 (רעטָאפ) ריאמ-בקעי ןָאילַאּפָא םירָאמ ןָאילַאּפָא
(141067) 

 סיטס110מ,/ 52124-52271 לדנייש-הרש ןָאילָאּפָא
 1/16100ט1116 , 1054 (תנ ס{ק = (רעטומ) עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 סימס110מ, 112112-1 62 האל-הכלמ ןָאילַאּפָא
 (915161) (רעטסעווש)

 סטס110מ, 281:802ת- קחצי-םהרבא ןָאילָאּפָא
 1120סתסא (01014061) (רעדורב)

 סטס110מ, 211:1201-600148 הרובד-םירמ ןָאילַאּפָא

 10115264:/, 6 8015264, 8)1,4 (000186/) האל קעשורַאּב עזָאר קעשורָאּב
 20ז018268, 1064 קחצי קעשורָאּב

 2/161ט0טז6 , 094 80118264,/ 4 ריאמ קעשורָאּב עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 80ז018268, 1160164 םייח קעשורָאּב

 80ז05264, 572:164 ףסוי-דלאומש קעשורַאּב
(01:040619) 

 נס יא טסםיע8)ס, 10861 (12106) (רעטָאפ) ףסוי ץ"ייווכוב דוד-ןרהא ץייווכוב םטסמוש8)ס, םונסתיט } | םוי ץ"ייוװכו -
 (02451:61662 (6 שטיועלעקסַאכ

 ע161טסטזמ6,/ 108 םוגסתיטג)ס),/ 211061- עטנעי-לדנימ (ץייווכוב .בעג) עילַארטסיױא ,ןרובלעמ
(815161) 6046 3 

 'ו , (רעטסעווש)
| 02291:61660102,,:1) 

 (טמס16, 8101067-10-146ש) לאקזחי שטיוועלעקסַאכ

 (ס0889166160102, 0 (רעגָאװש ,רעטעפ)
 806 /401828810-010986 ||ןוא ןושמש שטיװעלעקסַאכ
 (1861/ 08114016מ) (רעדניק ערעייז) השמ-םהרבא
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 רעקיבייארַאפ

 לארשי ןייטשנרָאב

 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 ןַאעל ןייטשנערָאב

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 הכלמ ןייטשנערָאב
 (ץרַאװש .בעג)

 עינעמור

 השמ רעוװַאקלַאיב
 יורפ ןוא

 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 שוזדָאל שידי

 ע/טקיבייאר ַאפ

 'ר ןב) דוד-שריה ןײיטשנרָאב
 לדניירב ןוא (לשיפ
 ןרעטלע -- (ןַאמרעביל .בעג)
 היח ןייטשנרָאב
 (שטיוװָארָאה .בעג)

 (רעטכַאט) הנח ןײטשנרָאב
 (ןוז) לשיפ ןייטשנרָאב
 ריאמ-םהרבא ןײטשנרַאב
 (רעדורב)

 (רעדורב) לואש ןייטשנרָאב

 (רעדורב) לענַאמ ןייטשנרָאב

 ןוא ץעגייפ ,האל ןײטשנרָאב
 (ןרעטסעווש) ַאסעּפ-ַאדור

 (רעטָאפ) ףסוי ןייטשנערַָאב
 טעמירפ ןייטשנערָאב
 (רעטומ)

 הכלמ ןייטשנערָאב
 (רעטסעווש)

 (רעדורב) קחצי ןייטשנערָאב

 ןעלעה ןייטשנערָאב
 (רעטסעווש)

 אדירפ ןייטשנערָאב
 (רעטסעווש)

 (רעטַאפ) שיבייל ץ'רַאװש
 (רעטומ) אנעה ץראווש
 (רעטסעווש) הרש ץרַאוװש
 (רעדורב) שרעה-ףסוי ץרַאוװש
 (רעדורב) קיזייא ץרַאװש

 קערעב דלעפניא
 טעמירפ דלעפניא
 (שטיוועלשיפ .בעג)

 רעזייל רעװַאקלַאיב
 לדיירפ רעװָאקלַאיב
 בּוקַאי רעווָאקלַאיב

 אשזור ַאקצינלעימכ
 (רעװָאקלַאיב .בעג)

 ַאלַאּפ רעװַאקלַאיב

 אנילאה אקצינלעימכ

 57:ט02142, 1,810152 (124061)
(/1001061) 1168 ,57008145 

52002112, 1242/ )0104061( 

 10 טסזסס6
 {46 תוסחנסזיש

4 ,12015461 
 (50ג 04 118261) 64

6) 13140014 
 1 ומסזתנגמ), (08/6048)

 13049461מ ,/ 0272 (6
(60146) ,(110:010102 

130184614, ,ׂ,ׂ2 
)4438016( 

 120109461מ, 15261'1 (50מ)

 1201715161ת , /801282ת1-
 ןש161 (םע04061/)
 1201546ומ, 54ט1

 טסע04061)
1 ,,1201118461 

 (סע01861/) |
 120105161מ, 1,620 232

 820 ט0ט0,324
(9151618) 

1201682:84| 1 
)144061( 

 130160852:24 |מ , זיק 6
(1001862) 

 12016082484ן4, 42
(318461). 

 12016082184)ם, 1120סת08
(0+04061) 

 130:60852484|מ, 1616
(815461) 

 130:6052121מ4, 48
(8154167) 

(/81516) 5878 ,5002112 
 52:ט041472, ,15ת

 (סעס186ע)

8664 ,104614 

 1046164, ?'זעמגס6 (6
(171821600102 

7 ,,/1312110006 

 1214140ט6;/,, ,2

 13142140טט6, ,0

 (620016101016ג , 48
 (ת66 21218006ע)

 121211:0טט6, 2

 (20ג16101042, 2

 108614664 טע---

130115461, 1 

 1/16100ט116 , 454

 801/605461מ, 08
2 8406 

(5708142 366) 

 1/16100טז6 , 4154.

12121400061, 21 46 

119. 21 

1/161001106 3 134. 



  שודָאל שידיי

 עטקיבייאר ַאפ רעקיבייאר ַאפ

 הנח ןוא ףלָאװ דנַארַאמש םהרבא ידַאלב
 (ןרעטלע) רתסא ןוא
 קאזיא ןוא ףסוי דגַארַאמש (דגַארַאמש .בעג)

 (םרעדורב)
 דץערפ ןוא ארָאד דגַארַאמש עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 (ןוז ןוא ןירעגעווש)

 טעמירפ ןוא קעוועל ידַאלב
 (ןרעטלע)

 (רעטָאפ) הׂשמ ןייטשולב

 (רעטומ) עגייפ ןיימשולב

 בקעי ןייטשולב

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ,לדנעמ וַאלבצילב
 ןוא ןאמּפיל ,ששזור
 (ןרעטלע) טעמירפ עּבָאט

 (רעדורב) המלש ואלבצילב

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 האל-אכאנ ןוא לשיפ רעדנעגב לאומש רעדנעב
 (ןרעטלע) םהרבאיעּפיל

 (רעדירב) שיבייל רעדנעב ַאננַא רעדנעב

 ןא המלש  שטיוװָאקצרעה טשָאז קינשטַאבַאט
 (ןרעמלע) לפיז (שטיווָאקצרעה .בעג)

 השמ ,קערעב שטיוװָאקצרעה
 עילימַאפ ןוא (רעדירב) עילַארטסױא ,ןרובלעמ

 (רעטָאפ) קַאזיא ץימרעב
 ַארָאנַאעל-אבול ץימרעב
 (יקסנימַאק םייה רעד ןופ)
 רעטומ ---

 ,(ךוארמש .בעג) ץימרעב
 (יורפ) לדנימ

 (ווַאטסוג) ןושרג ץימרעב
 ןוז --
 לדנעמ ,דוד ,יכדרמ ץימרעב
 (רעדירב)

 (רעטסעווש) אלעפ ץימרעב

 (רעגָאװש) לרעב ןָאיּפ

 (רעטכָאט רעייז) הרוּפצ ןָאיּפ

 ירנעה (םייח) ץימרעב

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 -היח ןוא בייל-דוד ןאלבצילב

10 606 
 {116 זמסמנסזש 4

 5221212864, טש01/ 040
(08216015) 60202) 

0 /1056 ,57018/224 
(01040615) 1284 
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 116/01006102, 58100ג4 6
7514 )02:6045( 

116/0206102 , 86/6/, 
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8610, 210:60021 
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8610, 1612 )8515404( 

 תגסמ, 8616/ (0ת01ת6ז-
 ות-!הט)

 תוסמ, 21:קמסזהמ ((7
(4808281461 
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 109614664 םע---

 1467, /40:8ת2/מ

8046 7 
))66 520121480( 

 ןץזס1סס 16 ,/ ,1151.

 13115248}מ, 4000

1016100 116, 409. 

 11001ג6, 1
 1 .וקזמגמ/ 34
32 8040 

 1/16100ט1716, 4094.

 26006, 52זמט1
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 1/16100ט116 , 84
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 שזדָאל שיד יי 26

 א 10 טסיסלס6
 10561466 םטע א ירא עטקיבייארַאפ רעקיבייאר ַאפ

 (6014מ!ט+ 1 6016מ1טזמ, 2040 2064 לריצ ןוא לקנַאי םולבדלַאנ לבייל םולבדלָאג
 806 32 סעע1ג (866 (0161ס0) (ןרעטלע) ץרעוויג .בעג עקשזור ןוא
 (366 1,45/12ת) (ט216015) (ןאמסַאל .בעג)

 ו אקשזור םולבדלָאנ בע
 זזסומ 0 (2014מ1טעמ , 1402164 (818164) טא = |

 ס1ט0ט1426, 154. 21/ {{0זג 2101140ו0- ןופ ע ַּא (רעטסעווש) עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 '1זץעסטמ21511) יקסלַאנובירט-בוקרטָאיּפ

 1,825/02ת, 82זטסת 1,452, 2144 (12186/) (רעטָאּפ) סקַאמ ןַאמסַאל ךורב ןַאמסַאל

 עי 1 ,45ת02ת, 68272 (200186/) (רעטומ) היח ןַאמסַאל
 1,85004ת, 212012 (851546/) (רעטסעווש) ץינַאמ ןַאמסַאל ךיירקנַארפ ,זירַאּפ

 (רעטסעווש) עניב ןַאמסַאל
 1,45012מ, 2102 (815461)

 (30100618 , 8 014ת2גז1

 8061 (26518 ((6 /ג041618244}ת ,/ 21זמ םייח ןײטשרעטַאמַא םהרבא גרעבדלָאג
 2001216182:484|ת) (1840161) (רעטָאפ) אשעצ ןוא

 ' : | 4 יימש
 314100618, 1612 /גז0816182484ןת, 01:12-1102 | .עבילילריצ ןײטשרעטַאמַא (ןײטשרעטַאמַא .בעג)

 .(/40024618242מ) (מ0161) (רעטומ) אלעה גרעבטיירב
 /ג181618212מ, (ןײטשרעטַאמַא .בעג)

 גט סע, יי 4 םהרבא ןײטשרעטַאמַא
 261נ8001024 טא טעכאיהיח גרעבדלַאג = | ,לירַאמ שטיוװָאנַאמלעז

 1122 יד 4064 (ג04/161) (רעטומ)
 (10140612, 1:8106/ (818164) אדיירפ גרעבדלַאג | (רעטסעווש) רתסא גרעבדלָאג (גרעבדלָאג .בעג)

 זעזסומסטזמס , 4354. (6016מ0618, 712168 (8156:) | (רעטסעווש)

 (ם06 60160679)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 601460161מ, 6221 | 601060161ת, ש1010/ 4 ןוא רָאטקיװ ןיפנעדלַאנ םייח ןייפנעדלָאג
 ײ- ן6111:261 (02160מ185) | (ןרעטלע) לטע-הקבר

 1/1610016 / 4081. (ס02ט8 (רעטסעווש) הוח ןייפנעדלָאג | עילארטסיוא ,ןרובלעמ

 6010601610, ֿפתזמט} 846 ערעב ןוא לומש ןייפנעדלָאג
 6161 (0ע0106/8) | (רעדירב)

 1429061/686, 5608 עבש רעגערטעגבסנַארט

 א א | 0015, 1480 - חרש ןוא ןמחנ יקסניבמַאג "יי יי

 (מסס ט0ס19ת12) 200 5818 (006 11065) | ןרעטלע -- (םעניּפ .בעג) (ןַאמםייוו .בעג)
 (02/6015) יש 1 2

 : | ה ןאמסיי
 ןזסןטסטצמס, 2056 | 3061902מ, 11600008 06 לחר ןוא ךינעה ןַאמס וו | עילַארטסױא ,ןרובלעמ

 1:800618 (266 1121060) || - (רעמַאח .בעג)
 (ט2/060מ18)



 217 .שודַאל שידי"

 10561466 טע--- 0 טי יב עטקיבייארַאפ רעקיבייאר ַאפ

 (60ת101600102. (סעמ1660102, 404 דוד-קחצי שטיוועלּפמַאנ שטיװעלּפמַאג
 5201 (181061) : (רעטָאפ) לצעג-ןועמש

 2 = = 1126 (רעטומ) עינימ שטיוװעלגמַאג עילַארטסױא ,ןרובלעמ

 ןזג0זטזמ = 2162, 8 עבָאט שטיװעלּפמָאנ םוחנ שטיװעלּפמָאג
 ער 2 ןגאאוו (51810/) 286 12ז011/ עילימַאּפ ןוא (רעטסעווש) ךיירקנַארפ

 (20 172 (0101061) 226 1גזםוש עילימַאפ ןוא עניטנעגרַא 2 "  (סזמק16ט0102, טלט1 (רעדורב) ףלָאװ שטיועלּפמָאנ לשרעה שמיוועלּפמָאג

 0022 עד 4 הקבר-הנח שטיװעלּפמָאנ ןעגייפ-היח שטיװעלּפמָאג
 (ת66 טט21908ת) א ילימאפ זוא (רעטסעווש (ןאמסייוו .בעג)

 1ע161ס 146, 48 1גזמ1/צ | עילימַאפ ןוא (רעטסעווש)
 טקגופמממ/ |  ס0חק1סו302, 208::28406 | לסיזירתסא שטיװעלּפמָאנ | עט טסיוא ,ןרובלעמ

 58081-665װ00 (515467) (רעטסעווש) ןושרג-יתבש ןַאמסייוװ
 טעג )פמנבמ , 14000-23ט144 (רעטָאּפ) דוד-בקעי ןַאמסײיװ 5106060מ ' . : ןדעווש

 לע )518, לדנעמ-יכדרמ ןַאמסייוװ
 ןזסזי 6061 (181ת0ת) = | 1 הקבר-הדניה ןַאמסייו ע יי

 151461 ט/2)ּפממגמ!, 32 (רעטומ)
 ךלמ-לארשי ןאמםייוו

 טע5002)2ת, (1011161)

 1 06160מ ןרעווש
 5ט606מ

 6140, 32 7:ץ106:062, 2 שירעב גרעברעבליז לריצ ץנַאלג
 2:106:06ז8, 8 האל גרעברעבליז (גרעברעבליז .בעג)

 ןעז61ססטעמס , 4081. 7:ץ106ט0618 , 1120ת2/4 קחצי גרעברעבליז
 2:ץ1060618 , ,4 ףסֹוי גרעברעבליז עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 7:ץ106:062, 0 הרש גרעברעבליז
 7:ץ106:06ז2 ,/ 1420 הקבר גרעברעבליז
 106:0618/:7 , 521000 המלש גרעברעבליז

 (31255, (02/ז0-52זחט1 | 21858, 181461 (08116) (דניק) לארשי סַאלנ לאומש-םייח סָאלג
 806 24 (21458, 0221 (רעטומ) לזייר-חנח סַאלג עקשזור ןוא
 (מס1מ61) (רעדורב) ריאמ סאלג (םולבנעזָאר .בעג)

 תזסוטסטזמס ,/ 4056 = א (טנס4מ6ז) עילימַאפ ןוא
 1298 6 (רעדורב) םחורי סַאלג עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (םס?מסז) 6 {8זמווש עילימַאפ ןוא
 01255, 5810ח02 (010186/?) | ןוז ןוא (רעדורב) המלש סָאלג
 806 פסמ (רעדורב) קחצי סַאלג
 (11488, 112022/ (010406/) עילימאפ ןוא

 800 1207 י סאל
 (11255, 0502 (0104מ61) (רעדורב) עשוהי םַאלג

 10618201:,2ס-/5 32 עשאב-לדנעה ץיֿפשרע בליז
 (51816ז) 206 1217 עילימַאפ ןוא (רעטסעווש)

 טטוזמגת, 1618 (רעטסעווש) תידוהי ןַאמטונ
 (81816/) 206 1גזנו/ש עילימאפ ןוא

 2026 , 1010461- םולש-לטַאמ םולבנעזַאר

 סקערקמ18
 12026מ0!טז/+, 0 (רעדורב) קיזייא םולבנעזָאר
 (טעס1ס1) 200 !גזמווש עילימַאּפ ןוא
 2026מ/מ!טממ, פענס 6 ףסוי ןוא החמש םולבנעזָאר
 1,864 (טס1615) (רעדירב)
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 1ס 146
 10561466 םטע--- וי א 0 עט קיּביי אר ַאפ רעקיּבייארַאפ

 60165186, 52100048 | 601651ג6, 112002/ (רעטָאּפ) קחצי ןןַאלסעיגנ המלש ווַאלסעינג
" (121061) 

 (רעטומ) לרעּפ וװַאלסעינג
 1/16100 106 ,/ 24054 601681466, 26ע1 (100106) עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (40614 (3120610 11618260/| 06 עגייפ ןוא לשרעה קענַארנ השמ-לארשי קענַארג
 :14:0:6 2124 (216015) (ןרעטלע)

 (312064 , 8612 3 61 ןוא לחר ,אלעב קענַארג עילַארטסיױא ,ןרובלעמ |

 1ע161טסטזמ6 , 054. 8060 6048 (8151615) (ןרעטסעווש) עטנעי

 (טטמסמטז28 5 | (רעטָאפ) השמ נרובצנינ
 (םזגמסמנהתמ 4. (18167) (ָאזאמ .בעג) לחר גרובצניג = | א

 (266 (ג3מ60ט12) יא טש (6 רעטומ =-- 1 7 .בעג)
 (רעטסעווש) אדירפ גרובצניג
 ןמ 8 טטמסמט!ע}ק, 11ש02 (518464) םוי גרובצניג

 116100ט1מ6, 2051 (נטמסמטז8 102164  ף עילַארטסױא ,ןרובלעמ
 (ס+ס186) (רעדורב)

 1220, 1114 2264 !אגטזג םואנ ןוא איליא ַאזַאמ
 (ט001685) (סרעטעפ)

 סזעמסגטמגע (לזעמס8טתנ, 105660 6 לחר ןֹוא ףסוי םיובנירג ןמלז-לארשי םיובנירג
 181861-261ז08ת 1410018 (ןק8ז6מ15) (ןרעטלע)

 (נזיעמטגטזמ , 1514161 (רעטסעווש) רתסא םיובנירג | עילַארטסױא ,ןרובלעמ
 1161 001116 ,/ 4914. (51516ז)

 סזץמטהטממ, 2102 | סזעמסגטזמ, 1486ת244 0 עמולב ןוא ןַאטַאנ םיובנירג לאכימ םיובנירג
 206 2612 םוטמנג (28/6015) (ןרעטלע) עגייפ-רתסא ןוא

 (066 11000:080) | ןנססמזמבת, 1626: 6 ַאטיא ןוא רזעילא ןַאמכָאה איט יב
(0281:6015) 144 

 .4154 ,106 1/16100 (ןרעטלע) עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 טזעממגטזמ, 216006! | טזעמסגטזמ, 1020804 4 אדור ןוא קחצי םיובנירג לדנעמ םיובנירג
 תוג42 (0216015) (ןרעטלע)

 (טזץמטהטצמ, 8028 (81916ז) | (רעמסעווש) ַאזָאר םואבנירג עילַארטסיױא ,ןרובלעמ
 1/16100ט1116 ,/ 4194.

 : הקבר ןוא ףסוי גרעגבנירג
 זש ט61:8/ 04 (טזשמס618 4 /1086 

 ײ יי יה (ט816045) (ןרעטלע)
 דוד גרעבנירג

 (סזשמטסז8, (608211-0506 ,לווייפ ,השמ-םייח גרעבנירג :
 זש16100ט1116, 4154 בוש 1921 1000 לשרעה ,קחצי-לארשי עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 1161821 (0120140618) (םרעדירב)
 806 106 5 סעילימַאפ ערעייז ןוא

 (עמטסזק, םז8מ0 6 הרובד ןוא ָאנארב גרעבנירג
 1060018מ (81546ז8) (רעטפעווש)



 219 שזדָאל שידײ

 105614664 טע---

1046, ,,6 

1/161000106 ,, 154 

 (16688612 , {,טסצ

 זע16100טזמ6 , 4031

 110 ןעסזירסססרע00410 : ףיי
 יש ירא ע ט קי ביי אר ַאפ רעקיבייאר ַאפ

 (ט11מ0618 1401108 דוד ןוא ימענ גרעבנירנ ץעלעבָאט רעטניג

 200 גע החּפשמ רעייז ןוא

 806 1גזנו/ש | עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 | 6016, 2060 200 ?טונ הא ?אונמע רעטניב

 זעזט40מ, 1108116 (181061) (רעטָאפ) השמ ךַאברוא יסול גרעבנירג
 טנ:ס0ג08, 8028 (2104061) (רעטומ) אזָאר ךאברוא

 טצט268, 1061 (010486/) עילַארטסיױא ,,ןרובלעמ

 טזטגסת, 4. 1. (רעדורב) לאוי ךַאברוא '

 (8180608618) (עבָאב-עדייז) .ל .א ךַאברוא
 סס0תמ, 1{ א?

 (2180681615) (עבָאבעדייז) .מ .י ןהָאק

 (661סזװ08ת, 81מ6זמ םעניב ןאמרעלעג ןַאמרעלעג

 6164, 67 רתסא ןאמרעלעג רעדנַאסקעלַא
 (6616ז2 0 הרש ןַאמרעלעג

 (6616מג4ת ךורב ןאמרעלעג עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (6616זװ08מ, 211:18ז1 םירמ ןַאמרעלעג

 (1616ז44, 32 הנח ןאמרעלעג

 6164, 1 לדנעמ ןאמרעלעג

 212מ846+ 002972 

 (םזתמנס16ז) (עבָאב) היח טעקנַאלב ַאבויל ָאקנילָאד
 1 1511, 1,4)סץ52 )/18406(  (רעטָאּפ) שיבייל יקספיל (יקסּפיל .בעג)

1105181, 122121 )2004061( 

 1 ,1טפא}/ על,לס,(1

 (010186/) 286 !{גזמנווש

1 12511, 118261 )0:04061( 

 (רעטומ) לזייר יקסּפיל
 (רעדורב) לאקזחי יקסּפיל
 (רעדורב) לשיפ יקסּפיל
 ץילימאפ ןוא

 רתסא ןַאמסיל
 (יקסּפיל .בעג)

 800 1גזמו/צ עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 31524ג)מ, 0844 (6 (יקסּפיל .בעג) הנח ןייטשולב
 1105א1) 286 121 עילימאפ ןוא

 1210511, (10148 (81846/) א

 יי = (רעטסעווש) עדלַאג יקסּפיל
 1061 (רעדורב) קחצי:םייח יקסּפיל

 1 ,וט511, 1/108846-(,61 : .
 א א (רעדורב) לאכימ-השמ יקסּפיל

 1021840541/, 64 קחציילאכימ יקסנַאגישזד | .ז ןוא .ה יקסנַאגישזד

 8060 5810 (0816015) (רעטָאפ) (דַארלימ .בעג)

 10212820811, 0 (רעדורב) בקעי יקסנַאגישזד
 (0101066) 2260 1גזמו/ש

 עילימאפ ןוא עילַארטסיױא ,ןרובלעמ
46 5100 ,1111:46 

 8106 (םגז6018) רתסא ןוא המלש דַארלימ
 1/111:26, 2ע8מ1גמ (ןרעטלע)
 (טעס16ז) (רעדורב) ןַאמסיז דַארלימ
 10111:26, 1,60מ (010406) (רעדורב) ןָאעל דַארלימ
 820 {גזמווש עילימַאפ ןוא

 (1616ז02/,
2061 

 1/16100טז16 , 4354

 םסוומעס, 82
(1,10511 466) 

2240 
71 ,1512 1 

 (ם66 1410511)

 1716100ט116 , 4194

 102124מ581,

 .ז. 286 1.

(2411120 466) 

 1/16100ט16,/ 4154.
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 רעקיבייארַאּפ

 שודָאל שידיי

 110 6 עטקיבייארַאפ
 4140 זמסזמסזש 1

 109014664 טע---

 ייד ידידי ערד רער רעררררררעדרערערעררעעערערעערעעעערערר גערער רער ערע ערע עט עט

 ףלָאװ ןיד

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 קערַאמ יקסניבמעד

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ףלָאװ רעכַאה
 עינעג ןוא
 (שטיװַאבוקַאי .בעג)

 ַאלַאל ןאמלעפ
 (שטיווָאבוקַאי .בעג)

 בקעי שטיווָאבוקַאי

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ַאשול דלעפרעבַאה
 (ןַאטסַאה .בעג)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 בקעי שטיוועשיבַאפ

 (רעטָאפ)

 האל-הרש שטיוועשיבאפ
 (רעטומ)

 לאומש-לאיחי יקסניבמעד
 (רעטָאפ)
 ַאניגער יקסניבמעד
 (להאשרעדיוו .בעג)
 רעטומ --+
 (רעטסעווש) ַאקטור יקסניבמעד

 ןוא לווייפ-עלע שטיוװָאבוקַאי
 (ןרעטלע) לדניירב
 ,הדניה ,ַאמילב שטיוװָאבוקַאי
 (ןרעטסעווש) עקטור ,עלעגייפ

 דוד-רזעילא שטיוװוָאוװוקַאי
 (רעדורב)
 רתסא ןוא בקעי שטיוװַאבוקַאי
 (ןרעמלע-רוא)
 הרש ,המלש שטיווָאבוקַאי
 רעדניק ןוא

 ןוא דוד-לארשי ןַאלּפַאק
 (ןיז עלעקנאי-השמ

 (עמומ) עדניה יקציטישפ
 עילימַאפ ןוא ןימינב

 (עמומ) עשזור ןַאמרעקעב
 ץעיליטאפ ןוא לאיחי

 היח ןוא בייל-החמש ןַאמרעב
 (ןרעטלע-רוא)
 הרש ןוא הימחי ןַאמרעב
 (עדייז ןוא עבַאב)
 ,(רעטעפ) סחנּפ ןַאמרעב
 עילימַאפ ןוא רתסא
 ,((רעמעפ) לשרעה ןאמרעב
 ץילימאפ ןוא יורפ

 (רעטָאפ) םַאדַא ןַאמסַאה

 (רעדורב) אשיר ןַאמסַאה

 1י40152,600102, ,8

 (12106ז)

 4015260002'1, 5814-/ת

 (תנס1מסז)

 6ת010541, 6811-5תזגט1

 (124מ61)

6) 26214 ,1060101085141 

 טש140618281) (400486)

 106ת101208511, 200164 (81546/)

 יצ גוססיט102, 8'1316-1)יש1
 200 212801/ (021:60מ145)

 + הטמסיט102, 8112,
32 /212616/ 111002 

(8184618) 
 + ג;טססיט102, 1,61261-

 103ט14 (0204861)
 '+ 21עט00100102,3 1

7 806 
(212000816018) 

 + גאטמסיט1072, 5810212,
6 20 5812 

 16ג01גמ, 15461-4014 0
 1105מ6-+ 2041 (5085)

 עזץ2ש?ץס11, 32
 (8טמזץ), 86תך1גזמומ

 8060 {גזמווצ
 2סע6זמגמ, 2024 (2טמ!),

 סמו| 2864 1גתנווש

 םסזמגת, 5ע01002-13)}מ
0292 824 

 (ם180026018)
 86זזמגמ, 626ז014 6

6) 5814 
 800 2גטתמז)

 26ז0גמ, 2100425 (ט0מ6016)
 2 (8טמֹזץ) 6

 18זוגוש
 6זמ8ת, 11615ת1 (ט30616)

 תופ 0116 2864 1287

 11ג5/2מ, /442ז0 (121260)

 11ג95082מ, 2ש510 (0201061)

 062מ6, לטסו}

116100 1116 , 1134. 

1600010541/ 2126 

 1/16/00טזמ6 / 4384.

 11ג06!, טל(
62 8846 + 

 (366 +צ2808000102)

328 ,2612 
 (366 '28ט08000102)

 + גגטמסילט162, ,

 זע16100ט106 ,/ 4051.

124 ,1124061:4614 
 (466 1125ת120מ)

 1/161ט0טז16 ,/ 1354



 21 שזד ָאל שידי

 10 606 עטקיּבייארַאפ רעקיּבייארַאפ
 4106 זמסזמסזש 4

 10901164 םטע---

 לווייפ-בקעי שטיוװָארָאה
 (ןרעטלע) עגייפ ןוא
 קחצייןימינב שמיוָארָאה

 לארשי שטיװַארַאה
 הנח ןוא
 (גרעבנירג .בעג)

 (ןירעגעווש) ַאסעּפ ,(רעדורב)

 רעדניק ןוא

 ךורב-םולש שטיווָארָאה

 (רעדורב)

 עילַארטסיױא ,1ר-"עמ

 (רעטסעווש) היח שטיווָארַאה

 אינימ שטיווָארָאה
 (רעטסעווש)

 היבצ ןוא שיביילל נרעבנירנ
 (ןרעטלע)
 (רעטסעווש} ַאלָאּפ גרעבנירג

 אבא-םהרבא גרעבצרעה
 עבָאט גרעבצרעה
 הימחנ גרעבצרעה

 ַאדניה ןעטראננייוו
 (גרעבצרעה .בעג)

 םולוקרַאמ רעזייּפש
 (גרעבצרעה .בעג)

 לרעּפ טילבדלַאנ
 (גרעבצרעה .בעג)

 םייח גרעבצרעה

 הנח יקסוועלבורוו
 (גרעבצרעה .בעג)

 .ט ןוא .י גרעבצרעה

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 לדנייש-רתפא יקסװַאדיװ רָאדניװ יקסווַאדיװ
 ןוא לאומש ןופ ןוז
 לדיירפ

 בקעי יקסווַאדיװ
 ןוא רָאדגיוװ ןופ ןוז
 לדנייש

 (רעטומ
 ַאיצילעפ יקסווַאדיװ
 ןוא רעטכַאט סרָאדגיוװ)
 (רעטסעווש סבקעי

 (יורפ םיקס עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 גילעז-יכרדמ יקסווַאדיװ
 (רעדורב סרודגיוו)
 עילימאפ ןוא
 סרָאדגיװ) האל יקסווַאדיװ
 עילימאפ ןוא (רעטסעווש
 סָאדגיוװ) רתסא יקסווַאדיװ
 ץילימַאפ ןוא (רעטסעווש
 סרָאדגיױו) הוח יקסווַאדיװ
 ץילימַאפ ןוא (רעטסעווש

 סבקעי ןוא יורפ םסרָאדגיװ)

 סרָאדגיױװ) לדַארפ יקסווַאדיװ
 -װַאדיװ לאומש ןוא רעטומ

 110ז106102, 12000-14ן1

(0216045) 2122 8064 

860122010-1068 ,110:06102 
 (ס101061), 2682 (815161-

 ומ-ןגשש) 2060 1608

 110:06107, 588210תג-

(0404861) 8804 

(815161) 0822 ,110:000102 

 11ס0ז106102, 1/10124 (815461)

 טזץמסס18, 01594)144 4

 סשיט14 (0816045)

 טזץעמט612, 2012 (8515160)

 11612:612 / 1101802ת1+28
324 /, 1161206198 
32 /,116120618 

 טש2)מ221160) (6
2 ((116120612 

6) /5804126 
 116120618) , 8181:41ט8

)60140116 )266 116120618(, 
260 

 1161206ז2 , 60ת2וז1

 טשתסט1600541 (6
34 ,(116120618 

 טט142400811, 1254067-
1 30116) 588210061 

 טט1240ז 2060 010106/
(140008 }04 

 טע11ג6541 2,238
 (6238846/ 01 לט71
(12000 01 51546 86 

 ט714ג6541, 1
 (0186/ 01 ל01200/ 0

 טט116 01{ ֿפמזמטו|
 ט71020811)

 סש1420095241, 1/101460021-
 2,6118 (םע0486! 1

 ל/12400:) 2860 12תנו/צ
 טש14200811, 1624 (71

 041 לט020014) 2064 1גזםו1ש

 טש10208241, 1566! (1
 04{ לטו200!) 2064 1גזמווש

 טט14ג369פ41 סםגטה (1
 04{ טטו8001) 2264 {גזמווש

 ןזסזסטט102, 1
2,ׂ, 800 

 (366 טזעמט612)

 1/16100טז06 , 4184.

116120616 
1. 286 14 

1161 00 116 , 154. 

 טע1426094/ לט(

 (90מ 01 5ֿתזמט)

(1441 8064 

 טט14208581/) 00

 (50מ8 01 לט

(58218641 8064 

 1/161ט01716 ,, 4151.



 שודָאל שידיי 202

 10 טסז,,606
 4116 תוסזמסזש 1

 עטקיּבייארַאפ .רעקיבייארַאפ 105614604 טע---

 אוויר ןוא דניקסיז קישזדזַאנ אמולב רעסייוו
 (ןרעטלע) (קישזדזָאג .בעג)

 אטוג ןוא אלעה קישזדזַָאג אלעפ ךַאברעבליס
 (ןרעטסעווש) (קישזדזָאג .בעג)

 (רעדורב) ןרהא קישזדזָאג
 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 (רעטָאפ) שיבייל גרעבנייוו

 (וועשטניּפ ןופ) עילימַאפ ןוא

 קאזיא גרעבנייוו

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 הרש ןוא השמ ןַאמציײװ
 (ןרעטלע)

 הוח ,הכלמ ,םירמ ןאמצייוו
 (ןרעטסעווש) עקשזור ןוא

 (רעדורב) ריאמ ןַאמצייוו

 םעס ןַאמצייוו
 בקעי ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ןמלז-השמ יקסוועלבורוו
 (ןרעטלע) ַאלָאּפ ןוא
 (רעדורב) סחנּפ יקסוועלבורוו
 האל-הרש יקסוועלבורוו

 (יקסוועלבורוו) יבָארוו
 לדוג

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 לטיג ןוא ךענעה םולבנייוו הנח יקסוועינשיוו
 (ןרעטלע) (םולבנייוו .בעג)

 (ןַאמ) םחרכא ץנימ
 (ןוז) ל'םייח ץנימ עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 הקבר גרעבנעלע
 רעטסעווש -- (םולבנייוו .בעג)
 (רעדורב) בקעי םולבנייוו

 לארשי גרע בדנַאז ךורב גרעבדנַאז
 עילימאפ ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 6026218, 2198 106 גת
 תוטג (02260מ18)

04 11614 ,1026021/4) 

 (נ1124 (5154618)

 (1021214, ,!גזסמ (0104861)

 טשס1מט618 1 410152
 (126תסז) 206 1גזמו/

 (1עסעג 2106086ט)

 טֶעס12זגמ, 210546 4
(216015) 5814 
 טש617/0גת , 10111124ת1 ,
 11218ג4, 0םג9ג 4

(8154618) 1086 
 טש612ת84מ, 1/1ץס/

 (ס0104061)

 לשעסט1600511, 21056-
 28)זמגמ 280 8

 (ט216045)
 טשזסט16009241, 135

(01018614) 
 טשזסטס166095241, 5212/0-1 ,

 טשגןממ!טזמ,
(0216845) 2101) 800 

 1117 , /,018ת2תג
(3150280) 

 1102, (0821/מ| (50מ)
6) 1:1600642 

 טשגןמס!טזמ) 2114
(815461) 

 טעהךממ!טעמ, 324161
 (ס10406ז)

4 /1512601 ,280400618 

 {הזמווצ

 טע8ןפסז, ם!טזתנג
(102642:114) 366) 

 51106:020ת, 6123
(1022114) 366) 

 1/16100טש6 , 4054.

 טשסומטס12 , 444

 0!2/16ס0טזמס, 4154.

 טשט12זמגמ, 52/ג

0 8046 

 זעז61טסטזדג6 , 4154.

 טשזסט166081:, 1

1161 0016 , 4154 

 טע3)1901600541 ,(032

 (66 ל03ןמס!טזמ)

1/610016 , 4084 

 78400406/8, 84זט0ת

1/161000116 , 14184. 



 שודָאל שידיי

 עטקיּבייארַאפ רעקיּבייארַאפ

 עשַאב ןוא ןועמש ץ"נַאיַאז

 (ןרעטלע)
 (רעדורב) ןתנ ץנַאיַאז
 עילימאפ ןוא
 ,(רעטסעווש) לזייר ץנַאיאז
 רעדניק ןוא החמש
 (רעדורב) ןימינב ץנָאיַאז
 (רעטסעווש) לריצ ץנַאיאז

 ארָאד ןַאמטכער

 (רעטסעווש) הקבר גייווצנירנ
 עילימאפ ןוא

 הנח ןוא רעב-שירא םואבזייר

 (ןרעטלע)
 ,לדנייש ,אסעּפ םואבזייר
 ץעשטבָאט ,רתסא

 (ןרעטסעווש)
 (רעדורב) בייל םוַאבזייר

 לאומש ץנָאיַאז

 ַאקרָאד ןוא
 (םיובזייר .בעג)

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 ןוא דוד-בקעי גרעבצלַאז
 (ןרעטלע) עמולב-היח
 לדנייש-הרש גרעבצלַאז
 יורפ --- (רעקסנָאק .בעג)
 (ןוז) םייח גרעבצלַאז
 (רעטכָאט) אקנימ גרעבצלַאז
 (רעטסעווש) אניב גרעבצלַאז
 (רעטסעווש) לטע גרעבצלַאז
 (רעדורב) ָאקשטיא גרעבצלַאז
 ענָאמיש גרעבצלַאז
 (רעטכָאט-ןרעדירב)

 אדניה-םירמ לַאטש
 רעטסעווש - (גרעבצלַאז .בעג)
 (רעגָאװש) לאיחי לַאמש
 -הרש ןוא הכלמ-היח לַאטש
 (רעדניק-ןרעטסעווש) האל

 ןריובעג) האל עגייפ יקסּפיל
 רעטסעווש -- (גרעבצלַאז
 (רעגָאװש) רזעילא יקסּפיל
 דבכוי ןוא אמולב יקסּפיל
 (רעדניק-ןרעטסעווש)

 לזייר ןוא בייל-לדיי רעקסנַאק
 (רעגיווש)
 (ןירעגעווש) האל רעקסנָאק

 ףלָאװ-השמ שטיוװַאבוקַאי
 (עמומ) הליב ןוא (רעטעפ)
 רעדניק ןוא

 ךורב-שיבייל גרעבצלַאז

 ןָאעל עבלאז

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

6 10 
 406 זמסתגסזש 4

 241240, פםעמנסמ 4
(02:6015) 132512 

 28140, 1960 (0ע0486/)
 8064 1גמנווש

,(815161) 22121 ,22120 
 פץמגסמג 220 60

 28120, 86מ|גזנומ
 (טע04861)

2:8180, 6111 )515467( 

 260מ!זנגמ , 2

 (ט11מ099212, 20
 (581516) 2060 1גזנווש

 12412ס04טתג/ 7
(2216045) 0422 800 

 1221202טמ, 2652,
254061 ,52410014 

(81954615) 1100014' 
 2)221ס08טזמ, 10 (0:04067)

4, ,2,4100612 
 800 (002ץ72-ם!טזנ2

(0216018) 
2,84100618 )266 140052461( , 

 5814ת-5281201 (30116)
 24100618, ס8גוזמ (90מ)

 2,4100618 , 1211מ42
(/62020146) 

(515467) 8102 ,2,4100618 
 2,210ט0612 , 1461 (815461)

(/010186) 102160 ,2,8100618 
 2:41006ז2, 51010מ6 (81606)

52481 )466 22100618(, 
 1011118ת1-1110042 (81546)

 52481, 'צ 6161 (004067-
 1מ-1ג6)

 521421, (62ץ2-112144 64
58122-1,6204 )16068( 

 11085/41 (66 241006ז2),
 2126 1,812 (81516ז)

-0104061) 1,626 ,1081:1 1 
 1ת-1גש)

 110941 ם!טזמה 4
 +ססמט66 (261065)

 140151:6ז , 'עעטעסעס6עטס, 18
 860 22121ג2 (10-ג05)

 160095246ז, 1,620 81546/-
 ות-!גשש) |

 + ג/טססיט102, 2109מ6-ט0 1
 (3מ0616) 244 2
 (8טמזע) 280 1608

223 

 105614664 טש---

 284120, 521מט1
34 8640 

 (366 2212024טזמ)

 1ץ16100ט116 , 451.

2460618 

1,610152-3408 

2.8106, 1,602 

 1/161ט0טזמ6 / 8054.



 שודַָאל שידיי 224

 זופ 4: 10 606
 014664 טע 636 םנסמנסזק עטקיּבייאר ַאפ רעקיּבייאר ַאפ

 7ט06152481מ, 1604 | 24106:924ג|מ, 2710 4 הרש ןוא דוד ןייטשרעבליז אבוק ןיימשרעבליז
 804 532 5218מ (2:60145) (ןרעטלע) הרש ןוא

 1/16100 16, 284 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

2,616 4441 
8060 2 

)366 5210100102( 

 םהרבא אנידָארָאמס 5800200102, /1012ת2 0
 (ןרעטלע) הנח ןוא 0202 (2216045)

 .בעג) הקבר יקסװָאלזַאק
 רעגָאװש ,(ַאנידָארָאמס
 הנח ןוא

 לדנעמ ,ןבואר ַאנידָארָאמס
 (רעדירב) ןהָאק לאקזחי ןוא

 (רעטומ) הקבר-לטיג רעוולעז

 לאקזחי רעוולעז
 הכלמ ןוא

 1402104811 (466 520000- (ַאנידָארָאמס .בעג)
 4ומ2)/ 000186/-18-146,

2 8046 
 1161, 4154 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 5110104102 ,/ 26ט306מ,
-6251161 2264 1/160461 

 סממ (0ע20148618)

 6161, 6101-ת1ט42
 (זמס1מ6ז) : |

 2616, 2ת6ט060-1,600 בייל-ןבואר רעוולעז
 (0ז0106) (רעדורב)
 261606, 8614 (818464) (רעטסעווש) עלייב רעוולעז

 26106/, 12000 2264 תוטאגע
 {ת61/ 1

 פץעעגסםג / 140024
 5תט1סתמ, 1/0214ג, 61901

45 8060 

 7:61061, 6021 ,הקבר ןוא בקעי רעצלעז םייח רעצלעז
 ,עבָאט ,החמש רעדניק ערעייז

 ןוא לשרעה ,הכלמ .םולש עילַארטסיױא ,ןרובלעמ
 החּפשמ

1161 ., 1454 

 ןוא דוד-בקעי יקצילושז
 (ןרעטלע) עדלעז
 (רעדורב) לבייל יקצילושז
 רתסא יקצילושז
 (רעטסעווש)

 (רעגָאװש) ןָאעל נרעברעבליז

04, //21110161 13 

 8060 2,6140ג (0216018)

(/010146) 1,2101 ,2:111041 

(/81546) 1:56864 ,122011011 

 137:111641,+, 6 השמ יקצילושז

 ןע16100116 , 4154 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

5110600618 1,608 

)010461-10-140( 

 'ד"ג0802:011 ,+ 1 80202:14'1,/ 8 לריצ-אטיא קינשטַאבַאט ףסוי קינשטַאבַאט
 (1004061) (רעטומ)

 דוד-השמ קינשטַאבַאט 80202014'1/, 4
 זעז61ססטזמס ,/ 2181 (סע01מ6/) רעדורב עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 '18020201/, 211420- (רעדורב)
 20261 (818161) לחר-הקבר קינשטַאבַאט
 2 (רעטסעווש)

 2012מ5141, 121
 (ןטע0162) (רעדורב) לווייפ יקסנַאלַאּפ

 סטםמגטזג 1002/02/ ת1-

(/12486) 110:460821 

 (117664 ומ 222122106)

 יכדרמ-םהרבא ארומכ
 ןיא טבעלעג --- (רעטָאפ)

 ץינַאיבַאּפ

 (סםתזמטזג 6824 םייח ַארומכ

 .עזםןססטזמס , 4051. עילַארטסיוא ,ןרובלעמ



 רעקיּבייארַאפ

 אקנָארב טייל
 (ןַאמסייא .בעג)

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 שודָאל שידיי

10 6 
 446 תנסחמוסזש 1 עטקיבייארַאפ

 1192, 01 לדנעמ םחנמ ןאמסייא
 1215018מ,/ 6082ט2-21211ס1 םירמ-הוח ןאמסייא

 ןקופתמגמ , 210586-58016ז1 םולש-השמ ןַאמסייא

 1154, 2001242ז- -ילתפנ-םהרבא ןַאמסייא
 ןיז84142411-161

 1159012מ, 11240ס014מ לארשי

 14:15014מ, 52ץמ00מ- ןמחנ ןַאמסייא
 ז 4600161 לאימחרי-ןועמש ןַאמסייא

 ןל1פז8מ , 14195-212 1 ריאמ-לדיי ןַאמסייא
 ן2ופזמַבמ (866 51281), לחר-אדניה ןַאמסייא

 111062--1 (להַאטס .בעג)

 121514מ , 1:2126 1666 על'המחנ-עגייפ ןַאמסייא

 1152, תשטע2
 ןקופתנגמ (866 22864), הקבר ןאמסייא היי
 א (קעבמָאד .בעג) הרש ןאמסייא

 152, 6 עלעזיור ןַאמסייא
 1152 , 1166 עלעדירפ ןַאמסייא

 1 142021521, 5810700- ןמלז-המלש יקסרַאבזדיל
 2412 עלייב יקסראבזדיל

 1,1428181 (' 61100102), (שטיװָאנילעי .בעג)
 2392 אדניח יקסראבזדיל
 1407081511 (14251161) (לעירסאק .בעג)
 1132 עיש יקסרַאבזדיל

 116202/8/81/ 5212 ףסוי יקסרַאבזדיל
 1 142021811,/ ,1 םהרבא יקסרַאבזדיל
 1,1420218581, 40120211 השמ יקסרַאבזדיל
 1 ,147:021811, 2000 השמ לעידסאק

 14251161 81,606 םהרבא לעירסַאק

 1425/161, 201:2ת2זמ ע'לחר לעירסאק

 1661 2438 עינעה יקסרַאבזדיל

 1,1420215241 (102061000102), (שמיווָאדיװַאד .בעג)

 1132 קעינעּב יקסרַאבזדיל
 1 1420218141, 44 קישזעי יקסרַאבזדיל

 1 1402:021811, 16:2צ8 קעינַאמ סעווירּפ

 תזץטט65, 0164 אדע סעווירּפ

 קזיעט68 1(  1020, 82 קי ראו ריק .כעמ
 קזערטס8,/ 0 טי םעווירּפ

 עזישטעס5,, 4 ע'לחר םעווירּפ

 1586100102 (1,142081511), הקבר שטיוװָאלעַארזיא
 תשטאג (יקסרַאבזדיל .בעג)

 151861000102, 1442זג סַאדַא שטיוװָאלעַאזיא

229 

 10986/4664 טע---

1 1201 2 
)66 1150120( 

1/16100106 ,, 4354. 



 טייערע אר רתוא 26

 ריעקיבייארַאפ

 שודָאל שיוי

 0 טסזל 0 ע/טקיבייאר ַאפ
 420 זמסמגסזש 1

 ריאמ טייל
 לאימחרי ןיימשנעטכיל

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 הרש ןייטשנעטכיל
 (שילדנעג .בעג)

 גרעבסדנאל .י

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 לָארַאק ּפיל

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 םייח ןוא קחצי יקסּפיל

 עילַארטסיױא ,ןייבזירב

 עקטי יקסּפיל
 (אנישזַאכַאב .בעג)

 עילַארטסיוא ,ןייבזידב

 קחצי ןיימשנעטכיל
 לזייר-רתסא ןייטשנעטכיל
 (דנַאלָאז .בעג)
 הרש ןייטשנעטכיל
 (ױנטרָאּפ .בעג)
 הכרב-אינָארב ןיימטשנעטכיל
 אגרש-לווייפ ןיימשנעטכיל
 ףסוי ןייטשנעטכיל

 ריאמ שילדנעגנ
 הנח שילדנעג
 (יקסוועלעימכ .בעג)

 עמולב-היח ַאקפוװָאסַאק
 (שילדנעג .בעג

 םייח יקסווָאסָאק
 םייח יקסווָאסַאק
 (היח ןופ עלענוז)

 החּפשמ - נרעבסדנַאל

 החּפשמ - ברַאפדלַאנ

 (רעטומ) עגייפ-הנח ץישּפיל
 יורפ ס'חנ --

 -- (רעדורב) לאומש ץישּפיל
 ןוז ם'חנ

 (רעטָאפ) רעזייל-ןימינב יקסּפיל
 .בעג) האל - עגייפ יקסּפיל
 | רעטומ --- (גרעבצלַאז

 ןוא עמילב יקסּפיל
 (רעטסעווש)

 דבכוי

 (רעטָאפ) רסיא ַאנישזַאכַאּב

 (רעטומ) הנח אנישזַאכַאּב
 עילימַאפ ןוא סרעטסעווש

1,104605161, 6224 
6) 1,10846081610 

 2,01גמ0/) , 175406/+- 1
6) 10246051614, 1 
 תסזומסץ 3, 0

 1,1004605161מ,/ 3100מ12-
 8140ת82

 1,1084608161מ, 1'גןט61-
 ט 1

1 ,1084605161 , ,4 

))6001154, 1 
6) 1600119148) 

 (סמנ161600511)/ ,(324
 (1600115מ, 61

 1405000541 (266 (16060185מ),
 סתהץצ2-ם1טזמ4
6211 ,14080008541 

 1405000841, 608גו (0ג/מש
 50מ 01 (682932)

1 ,40050612 1217 

 (101018ז0 {8זמו/וץפ

 1:1082ש0, 62202-! 4
 (11041161) --- טט1466 1

120 

 1 ומ52ץס, 52ת13164
 (טעס01מ6ע) -- 90 1

1026 

 1,10541, 26ת12ת110-
(141061) 

 1קפא1 (466 241006ז8),
 86-1)3'1 680 (תג0186/)

 1210541 ם!טמנג 64
 ידססמט64 (8151618)

 20282ז2זג, 156 (12106/)
 820ת212ץ2, ,ׂ,32ׂ
 (תגסזמסז/, 8

 86 1גזנו

 15614664 טע---

 ז6ש216  1201 1

20 
 116846מ5161מ,
 י+ס 1

 116100ט1ע986 , 4084.

 1,100665161ת/ 0
 (366 (6286015מ)

 2161ט0ט1ע9מ6 4031/ 

1.2 

 2461ט0טע1מס , 081.

 1,וממ/ 1

 00!1/16ט1116 , 194

 1 1קפ1, 64
 8060 ס0תגוזג

115026,  )4 

 1 ומפ1, 84
(22082172 066) 

3180206, 14 



 רעקיבייאר ַאפ

 ץישּפיל

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ןאילוי טיוועל

 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 ןָאעל שטיווָאנַאמ
 עשַאב ןוא
 (רעגניזעלש .בענ)

 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 .י יקסלָאּפמַאירַאמ

 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 .ג שזַאלדימ

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 שזדָאל שידיי

 עט קיּבייאר ַאפ

 הכלמ ןוא בקעי ץישּפיל
 (ןרעטלע)
 (רעטסעווש) אלָארַאק ץישּפיל

 ללה-ףסוי םיוועל

 ירעמ-איליצעצ םיוועל

 אניגער ןוא ףלָאװ שטיװַאנַאמ
 (ןרעטלע)
 (רעדורב) קחצי שטיווָאנַאמ

 עבָאט ןוא לאומש רענניזעלש
 (ןרעטלע)
 דרַאנרעב ,ןָאעל רעגניזעלש
 (רעדירב)

 (רעטסעווש) הרש רעגניזעלש

 ןוא ןרהא יקסלָאּפמַאירַאמ
 (ןרעטלע) הקבר-הוח
 לאומש יקסלָאּפמַאירַאמ
 : (רעדורב)

 לדנייש שזַאלדימ
 יורפ --- (שרעק .בעג)

 (ןוז) ףסוי-בקעי שזַאלדימ
 ץטיא-היח שזאלדימ

 ,רעטכָאט)
 (ןוז) ללה-םייח שזַאלדימ

 עינער יקסװָאקשטנָאיאז
 רעטסעווש---(שזַאלדימ .בעג)
 רעדניק יירד עריא ןוא
 (רעדורב) היננח שזַאלדימ

 10 טסז 6
 4146 תמסזחנסזש

 1,1052שס, 22000 0

 10121864 (ןט216045)

 1 ומ52ש0, (0812014 (818464)

1,ָ, ,6011 1 

 1,611, 6060112-212גזש

 11ג4מ00102, 010 4
(02/6015) 6812 

 1/1גמ0000102, 164
(0101061) 

 52162ש0826!, 5םתגטו 4
 124ט002 (ט2160148)
 52162ש26/, 1604 0

(010148615) 1361112161 
 52162ץ26/ ,8

 (51816ז)

 1012ז1גז00015141, 1420
 8264 (6082ט2-תשטאג

(02:6018) 
 10181120001541, 5ממגט1

(0101861) 

 ןעזץ012:2 (866 146152),
(16116) 52810012 
 זעזץ182, 1460

 (90מ
 זעזץ01212, (622742

(/6202046) 
 זעזץ 1212, (621ת+(+1

 (פס0מ)

6) 2,41200216010941 
 1ץזץ8,))01212 32
7 240 (/581516) 

 1066 68110/6מ
 101ע6121:2,(32ׂ

(0104861) 

227 

 1098614604 טע---

1 1520 

1/16100 1266, 2 

 1,001{, 1ט1גמ

 ז/16100106 , 4051

 1/1ג0000102, 1,602

62 8046 

 (266 521672ץ/8261)

1/161 0016 , 4154 

1014112700001541, 1. 

1/16100 116 , 2154 

 זץזץס01212, (1.

 2/161ט0טז06 , 4154.



28 

 רעקיבייארדַאפ

 שוזדַאל שיזיי |
 יבא יי ראט אטאקע יי א ירא יא

 10 טס'60 עטקיבייאר אפ
 406 תנסזמסזיש 1

 105614664 םטע---

 טא אייערע אראן ר

 קעטעימ יקסווָאכימ
 אטינ ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (ןיימשלימ) סללימ
 - םבייל-שרעה

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 לאומש רעמ

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 קחצי-יול ןַאמיינ
 עבָאד ןוא
 (ןאמדלעפ .בענ)

 .וו,ס.נ ,ליה ויוולעב

 לארשי ןַאמליס
 רתסא ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 עווירּפ ןוא ךלמ יקסווָאכימ

 (ןרעטלע)
 (רעדורב) השמ יקסווָאכימ
 עילימאפ ןוא הרש
 ,(רעדורב) ןמלז יקסווָאכימ
 רעדניק ןוא אשזור
 ,קענעב ,עשטיא יקסווָאכימ
 (ןרעדירב) קעמַארבַא

 דוד-בקעי ןיימשלימ

 (ןרעטלע) הרובד-ַאנרַאשמ ןוא
 לחר ןייטשלימ
 אקנַאה ןיימשלימ
 אקטיא ןיימשלימ

 רודגיבא רעמ

 הרש רעמ
 הוח רעמ

 לדנייש ןוא בקעי ןַאמיײינ

 (ןרעטלע)
 ,ףסוי :רעטסעווש ןוא רעדירב
 ,היח .הנח ,לאיחי-רעזייל
 ,עצאר ,עניב ,לידָא ,עכַאנ
 םירמ-הקבר ,לאומש ,םיז-דוד

 היח ןוא השמ ןאמדלעפ
 (ןרעטלע)
 קיציא ,לאומש ,היבוט ,לרעב
 (רעדירב)
 ,טעמירפ ,לסיז ,האל-הקבר
 לחר ,עינעג ,עּפישט
 (רעטסעווש)

 (רעטַאּפ) ןתנוהי ןַאמליס
 (רעמומ) דבכוי ןַאמליס
 (רעטסעווש) לריצ ןַאמליס
 (עמומ) המחנ ןַאמליס
 ץילימַאפ ןוא

 (עמומ) לריצ לענַאפ
 עילימאפ ןוא

4 21211608 ,1/11000008141 
 תזשיט4ג (02/6015)
 1/110מ07841+8, 6

 (סז101מסז)) 52124 0
 14זמו/

0 ,1/11600781:118 
06 2024 (!0101086) 

 ס:601016מ
 2/10מ0י0811, 14210, 3664,

 ,20ז2ת16/ (0101מ615)

 1011152:48 ןמ , 12600-04
/24+00:4++:ׂ 80 

(22/6215) 

 1711152:14ןמ , 2208018 (515461)
 101115214}מ, 1120/2 (815461)

 101118212)מ, 1142 (915161)

 10161, עט(

484 +1/16 

4972 ,116 

 ןא2ןמגגמ, 12016! 46
(02:6015) /5281406 
 81/06מ065 820( 91
1 .1,226 ,10811 

 (6ת2מ0ג , 2)112, 112602,
,2202 ,8102 0661 
 1202ט314-2,15, 52זמט1;

 תישטטא2-1711118

040 2101946 ,6102 
 (6ת212 (0216015)

 36ז1, 10ןיט10, 5201
(012018615) 1064 

 תעיטאג-1 4184, 2,514,
 זיזעמגס+, סץמג, (160124

(8154618) 101012 

 5ע1תנגמ, 10021ת2ת
(1841061) 

 לץע!מנגמ, 1604
 (זמס1מסז)

 5ש1תגגמ, (סץע1 (81516ז)
 5ע!זנגמ , 1180ת2008 (2טת4)

 8064 {גזמווש

 0861, 0341 (4ט0מ1)
 8064 12ז0ו/ש

21080108511, 21164164 

800 )2 

 216!ט0טז06 , 4184

 1115, תז

 1/16100ט1116 3 /4184

 1116, 5תתנ1

 1/16100ט16 3 4054

 118 ןתנגמ

671-1260214 1 

6 8646 

 (366 161402מ)

 8616ט306 תוו

 ןא פ.שש',

 51!ח1ג4, 1

7 204 

 זעזס61טסטזדמס , 4181



 29 שודָאל שידיי

 י'פיי 10561166 טע--- 16 טעקס
 {46 זחסזמסז/ 1 הע קיקייאר אפ

 עטקיבייאר ַאפ

 ןזטפמגטזמ 800 יי וי (רעטומ) לחר םיובסונ ךורב םיובסונ
!0)) 

 א א (60102- (יורפ) ַאינעגוע-עדלָאג םיובסונ (עלעטָאמ)
 1161טסגימ6, 84. זיט26018 (146) 0 סי םױבסנ | 0 עמ

 (קמממו (עדייז) ףלָאװ רזעילא םיובסונ ןזפמגטזמ , 10564 (30מ וי : : '

 ןאזטפמ2געמ , 1:116261-טש1 (עדייז) ןועמש קורַאצ
 ס24זט8, 52ץמ0מ :
 (218064141061) (םרעטעפ) השמ ,סחנּפ םיובסונ

 ןזופסגטזמ, תומעטפ};
 1זס506 (10165 6 רעדניק ערעייז ןוא

 1061 5 יי (רעטעפ) לארשי ןאמַאשיינ

 ןז215284480, 15261 (טמס16)
 '210014 (2430/ 6 ערעייז ןוא (עמומ) ר =
 {ת61ז 1060 רעדניק

 1412 ןםזמגמ, לט1 ,(רעגָאװש) ףלָאװ ןַאמניילק
 (ט1ס106ז-1מ-1גש)}

 06)524 220 1 ןיז 5 ערעייז ןוא ענייש

 : 0 יע יי ריאמ-שרעה גרעברעבליז
 ץ1ססזמסזפ / 116152-11291

 210610618, 48 האל גרעברעבליז
 7.ץ1061068, 1 דניק א) לדנעמ גרעברעבליז
 (ס8טע טסע -- 8156 -- (החּפשמ רעד ןופ
 שאק שודָאל ןיא ןברק רעטשרע

10081660102,,,1 
 (010106ז-1ת-1ג6), 5

 116 12122 200 {םסוז יכדרמ שטיװעלכָאי
 10011:4660) 6 ץגייפ יורפ ןייז ,(רעגָאוװש)
 1גט610גטזמ , 52ת0ט1- רעדניק 14 ערעייז ןוא

 ןא128ץ6ז (טג3מ616) )3, 7
 (8טמ) 80 {תסֹוז ריאמ-לאומש םיוברעוװַאי

 טאג סו נעט ןוא (עמומ) רתסא ,(רעטעפ)
2,261 ,2,8160618 

 (סעס1מסז-1ת-1גש) | רעדניק 8 ערעייז

 ען 7 (רעגָאװש) לאקזחי גרעבצלַאז

 22100618, סמגט ((מ6ו+ | ירעגעווש) עביוט גרעבצלַאז
 424080461) (רעדניק ערעייז) הוח גרעבצלאז

 54661/ 2144 טט142408511 (066 1,8002ט), דבכוי יקפווַאדיװ | סקַאמ (לַאטש) ליטס
 (52:441) 6064 (זמס1סז) רעטומ --- (ואדנאל .בעג) ַאינַאס ןוא
 לש102ג10941/ 64 524241, 14ןס015מ, לטס14 ו = (יקסווַאדיװ .בעג)

 2161ט0טז6, 14094. 52421, 6202 (81546ז) | סט קט יי יי =
 52421, 1:8106-810 -סעווש) ץעניב-רתסא לַאטש איט יראו

 (1606) (רעדניס-ןרעט

 24100618, םזטסמג (51517) | (רעטסעווש) הכרב גרעבצלַאז
 28 רק עסט גמ לאקזחי ןוא בקעי גרעבצלַאז

 002891161 (םסממסש) (רעדניק-ןרעטסעווש)

6) 1100214 ,52481 
 ?ג)מסז) (815161-1מ-146) |-- (רענייפ .בעג) הוח לַאטש

 524841/ 6 | ןירעגעווש
 (0ע0106-10-146) (רעגָאװש) דוד לַאמטש
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 105614664 םטע--- א א טא 1 עטקיּבייאר ַאפ רעקיבייארַאפ 1דס 646((0

 : קסווָאנסָא םהרבא יקסווָאנסָאס 505מ031 50500841, 1 . | (יורפ) לדניירב יקסווַאנסַאס
 /טז8מ (ע116) (ןוז) לארשי יקסווָאנסָאס

508000541, 15261 )508( 
 ע/61טסטזמ6 4086. 509מ000811/ 2109מ616 (50ת)| (//) על'השמ יקסווָאנסָאס עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 509מ00881/+ 71 (רעדורב) רעזייל יקסווָאנסָאס
 (004מ61) (ןירעגעווש) הקבר יקסווָאנסָאס

 2 + 7 לרעב יקסווַאנסָאס
| 515461-10-14 

 505מ0605941+, 41 הי סארי
 505מ0008141, 1 עיאש יקסוװַאנסָאס
 1 90500008/81, 5092 לדנייש יקיסווָאנסָאס

 טי עדלַאג-עדניה יקצָאבָארקס
 יי --- (יקסווָאנָאסָאס .בעג)
 509000541), 111002- רעטסעווש

)10142 )81516/( 

 םסן?2תנבמ 116חזש 3012ת12גת, 5ץמס4 (רעטָאפ) החמש ןַאמזיור ירנעה ןאמזיור
 טרעב ןַאמזיור (14486/)

 1/161001106, 4154. טסן?זמגמ 2682 (318060) (רעטסעווש) ַאנער ןַאמזיױר עילַארטסיױא ,ןרובלעמ 1101704ת / 6142 (0101446/) (רעטומ) ַא

 12012102מ, 1,608 (040106ז)
 0124, 6464 (רעדורב) ןָאעל ןַאמזיור
 (םעס16ז) (רעדורב) קעטעימ ןַאמזיור

 ן3ז'יקמ485/+ 0 ןקזסץמה51, ,4/00-808 226 |לחר ןוא אבא-ןרהא םסַאנידרע קחצי טסַאנידרע
 820 4 12240061 (2816018) (ןרעטלע) ַאשָאד ןוא
 (ת66 1846*1) ןקזסעממ851,/ 116150-1,61207, ,רעזייל-שרעה טסַאנידרע (רעטסרע .בעג)

 1056 2046 4 (רעדירב) דוד ןוא השמ
 : 6 רעטסר עילַארטסיױא ,ןרובלעמ 1/16100ז16 , 454. (0104618) |

 זק6?8, 1010806-ע6006224161 | ןוא ?אקזהייהשמ ע ע
 8004 זץעמ6+ (0216015) (ןרעטלע) טעמירפ
 12816/, ,,0,0ח021 יכדרמ-קחצי רעטפרע
 (טז01מ61) (רעדורב)

 ןלתזסממ6ז8,/ 4 1 וקפא1, 116152 (181מ0/) (רעטָאפ) שרעה יקסּפיל טינעג גרעבנערע
 (466 112581) ז 1581 (866 7צס8וומפאו) | רתסא יקסּפיל (יקסּפיל .בעג)

 067?128 (1401061) רעטומ --- (יקסנילכישז .בעג) |
 1ץ161001106, 254 טא (נ8 100 (יקסּפיל .בעג) אלַאס קינרוקס עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 5812 (815061) רעטסעווש ---

 6148016 (םסס 1088, | (יקסּפיל .בעג) עשטוג דלָאגטוג
 (110124 (81546/) רעטסעווש ---

 ז זוטא, ?עפזמטמז 14009, | ,לאינד ,בקעי ,טנומגיז יקסּפיל
 1020161 (01018615) (רעדירב)
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 1086:46604 טע (נס תוסתנסזש 4 עטקיבייארו ַאפ רעקיבייארַאפ א = 10 06 'פ יי יי יי

 11016, 3; 1016, 1420424 04 הניד ןוא קחצי רעלריפ ךורב רעלדיפ

 5818 (515161) רעטסעווש --- (רעלדיפ .בעג)
 14011מ016מ6+ , 0ת2ותו |

 160 1מטזסמסז, ,6 על'היח רענערּבנלױק
 (21606) (עצינעמילּפ)

 2106, 10ממ 116061 (44106) (רעטָאּפ) לאכימ ןייֿפ ןָאשזד ןייפ
 זזוז1הזמ (תנ04061) (רעטומ) םירמ ןייפ

 ןאוסוטסגזמס, נא ןאזסמ16  (ןטנס1316) (רעדורב) קעינָאמ ןייפ | עילַארטסױא ,ןרובלעמ
 148 (815161) (רעטסעווש) ַאדיא ןייפ

 ?ג)מאומס 0225116/ | 84100)18, 261 04 עגייפ ןוא לרעב דניקנייפ לאקזחי דניקנייפ {}
 = יי 2188 (816015) (ןרעטלע) | (עלאס) עצנירּפש ןוא

 066 8ט3826זזמ2ת םטזקסזזמהמת, /1012/2ז1 טרעגרוב .בעג

 א 1,680 (2:6015) האל ןוא םהרבא ןַאמרענרוב רער 2
 116100116 , 4054. )מא נעסט 206 (ןרעטלע) עילַארטסױא ,ןרובלעמ

 8 א טא |  סעוש ןוא רעדירב) דניקנייפ
 םנוזמב 18080 מ6 2212, | יםהרבא ,קחצי ,ַאדנַאװ :רעט
 2101, 6161 251067 ,לדיירפ ,לזייר ,רכששי ,עמולב
 2016 השמ ,רתסא ,לטיג

 ' 0606 1 השמ דירפ

 211606, תגערטס1 (14106ז) (רעטָאפ) לווייפ עדירפ

 2161טסטזמס, 454. 11646'1, 2661 (004/61) (רעטומ) לרעּפ עדירפ עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 11646'1, 106 (םזעס1מסז) (רעדורב) אבא עדירפ

 ?1/06, 1,600 ןזגססמג (18106) (רעטָאּפ) םוחנ עדירפ ןָאעל דיירפ

 | /גחמג (ת104מ6ז) (רעטומ) ַאננַא עדירפ

 1161ט01:6 , 081. עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 01142'1-/ 8 היעשי גַאטיירפ

 ק1611ג8 {8תנוועֿפ סעילימאפ גַאטיירפ
 16!ס0טזמס , 4054.

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ
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 רעקיּבייארַאפ

 השמ ןַאמלעפ
 רתסא ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ןרהא ווַאּפ

 עשיג ןוא
 (רָאזיװנָאק .בעג)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 םהרבא טַאּפ

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (ַאווישקָאּפ) רעקרַאּפ
 המלש

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 יקזדארעש-רעקוצ
 המחנ
 (דלָאגניג .בעג)

 ,וו.ס.נ ,סטייה רעווָאד

 עילַארטסיױוא

 שודַאל שיזיי

 עטקיבייארַאפ

 ַאדניח ןוא לשיפ ןַאמלעפ
 (ןרעטלע)
  ןוא ףוסי ,לאומש ןַאמלעפ
 (רעדירב) לאכימ
 (רעטסעווש) רתסא ןַאמלעפ

 (ןאמלעפ .בעג) לזייר ןַאמצלַאז
 .רעדניק ןוא (רעטסעווש) ---

 החּפשמ-ןַאמלעפ

 (ןרעטלע) לטע ןוא שרעה !ןַאּפ
 ענעמוקעגמוא עניימ עלא ןוא
 םיבורק

 ירעמ ןוא םהרבא רָאזיװנָאק
 (ןרעטלע)

 : רעדירב ןוא רעטסעווש
 ,היח ,המלש ,האליַאּפסָאי
 ,ןמחנ ,לשרעה ,לטיג ,ףסוי
 ,לאכימ ,ףסוי ,יליוו ,עלעטיג
 היח ןוא חרז ,לבייל

 (רעטומ) עווירּפעטלַא םָאּפ

 (רעטסעווש) עשַאמ טַאּפ

 (רעטָאפ) דוד אווישקַאּפ
 (רעטומ) אמולב אווישקָאּפ
 בייל-שרעה ַאוישקַאּפ
 (רשדורב)
 (רעטסעווש) אלעה אווישקָאּפ

 -טוא ,רעטסעווש) ַאלעפ גייווצ
 (ךיירקנַארפ ןיא ןעמוקעג

 ילתפנ ןרהא דלָאננינ
 הרש דלָאגניג

 (יקסראבזדיל .בעג)
 השמ-םהרבא דלָאגניג
 רעזול דלָאגניג
 עילחר-ַאשַאמ דלָאגניג

 דוד יקזדַארעש
 תימלוש יקזדַארעש

606ָ, 10 
 4246 תמסזמסזשע 1

 ן'61גמ, 1151 2460 2
(8/645) 

 6100'1גמ, 5תזמט|} 331
(01048615) 212081 800 
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04 /51806) 122121 
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 תגש, 116052 240 01
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1201 8400 
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1 )240 818665 
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 (14616, שגוש; 0564

 זעז104261 , 1101
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(1404461) 4146-211006 ,2244 

 2241, 2125מ82 (81516/)

 תסעז?2שיט8, 1223164 (12406/)
 2סע412ץעט2, 8102

(1104061) 
 2סע12שיט8,116158- 0

(0404861) 
 תסעז{?ץיט8, 11614 (81516ע)

 סטט212, 1612 (81516
 ק61150664 ֹומ 212206)

 (:1080164, /800מ-11

 (61מ2016 (ם66 1414202/5/81),
 5414/ת

 (11020164, 20012מ82/++ 6

1,261 ,1112014) 

06 ,,6108014 

516140241, 104314 

51060242141, 5814 

 115614064 טע---

 6'1!זמגמ ,,,6
1 8006 

1/161 0016 , 4184 

 תּביש  ,/גזסמ
32 800 

(1400001204 366) 

 00!1/16ט16 , 4054.

 2214, /גטז8המגזג

 1/16100ט106 3 1484

 םגזא6ז,/ 5010ת000

1/16100116 / 1134 

 2016 סםטז/נג
(5161260241) 

(6182010 366) 

 פע026ץ/ ,

 ןא .5.טש ., ,אט6ט682



 רעקיּבייארַאפ

 קחצי יקסווָאנירמיצ
 תור ןוא
 (רעשוק .בעג)

 לזייר שזַאלדימ
 (רעשוק .בעג)

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 רשא יקסווָאלזָאק

 .עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ָאנעב יקצעינעימַאק
 - אניגער ןוא
 (ךוארטש .בעג)

 המלש ךוַארמש

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 שזד ַאל שיד יי

 עטקיבייאר ַאפ

 םייח-םהרבא יקסװָאנירטיצ
 (ןרעטלע) המחנ-הוח ןוא
 החּפשמ ןוא

 עסעּפ ןוא לשיפ רעשוק
 (ןרעטלע)
 החּפשמ ןוא

 סרעטסעווש ןוא סרעדירב
 סעילימַאפ ערעייז ןוא

 (רעטַאפ) עשוהי יקסווָאלזַאק
 לחר יקסווָאלזָאק
 רעטומ -- (ץנַאיַאז .בעג)
 לשיפ ןוא םהרבא יקסווָאלזָאק
 (רעדירב)
 ַאקנַא יקסווָאלזָאק
 (רעטסעווש)

 (אניגער) לעניּפשכַאה

 רעזייל-דוד ךוַארטש
 + עלעג-עדניה ךוארטש
 חנ ךוַארטש
 השמ ךוַארטש
 ןועמש ךוארטש

 - עשטיא-לארשי ןַאמדירפ
 (ךוארטש .בעג) ענעה ןַאמדירפ

 שרעה יקצעינעימַאק
 עזיור יקצעינעימאק
 םהרבא יקצעינעימאק

 לדנימ-עדניה ןרָאהיײרד
 םהרבא ןרָאהיירד
 לאיחי ןרָאהיירד

 לוונייז ַאלוקַאּפ
 הרש ַאלוקַאּפ

 10 ס 606
 {0 זמסזמגסזש 1

 סע?עץמסיט9241, /8012מ82תג-
 סתגומת 2260 682ט2-
(08/6045) 16022002 

 820 1ג/0ו/ש

2 4460 !11546 1419526 
 (ט21/645)
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398 2234 20060658 
 8060 12ז0ו/ש

 1402100081:1, 'צס5תט2
(124061) 

140210005181 )466 24120(, 
220061 )2004061( 

 14021019581, /ג0120ג20 04
 115מ61 ((01:040618)

14021000811, 2001: )81546/( 

110085201261/, 82 

 524/4ט0מ , 122ט14-1 2721
2 ,524180 

80 ,52414104 
6 /5241416 | 
 524/84ט0ת, 5מצעמסמ

 1יז10זמגת/, 6

 ןיז10זמגת (ם66 524/4ט108),
014 

50 ,162001160160141 
2097284 ,4210160160121 14 

 148101601601:1, ,40:2ת2ז1

 ןעגןםסזמ/ 1
 צגןמסזמ , 20:2מגז1

 1כזגןמסעממ 1

 ?ג8012, 2גומ6|

 תגאט1ג/ 0
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 סע?זעמסטט1
 1120824 2464 תטזת

 (866 1405מ6ז)

 ןשזיק 4121, 1
 (366 1085806ז)

 1ע16100 106 , 4154.

 סע ?עעמסיט811, 1

41/68/-806005 
 ,גז612

140210005141, 4 

 1/16100ט165 , 1151.
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 (ם66 52112008)

 524/400מ0, 4264
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06 10 
 {40 תהגסזמסזש 4

 1056ז4606 טע---

 ליד יי יי יי יי יי, יע לידי לאל על עלול עד פיר ברעט עא יע בע 1 =

 לדנעמ-םהרבא רענישולַאק

 (רעטָאפ)
 (רעטומ) לחר רענישולַאק
 (רעדורב) בקעי רענישולַאק

 (רעדורב) ןתנ רענישולאק

 (רעדורב) ןָאעל רענישולַאק
 (רעטסעווש) ַאטוג רענישולַאק

 (רענישולאק) סולַאק
 ןאפעטס

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 הקבר ןוא דוד-לארשי סקַאװ ךורב רענישולַאק

 (ןרעטלע) יא
 עילימַאפ ןוא ןיימשנעטכיל (סקַאװ .בעג)

 (סרעטעפ)
 ןוא לוונייז רענישולַאק עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 (ןרעטלע) לדניירב-הרש
 םעמירפ רענישולַאק
 (רעטסעווש)

 עדיירפ ןײטשדלַאנ
 -- (רענישולַאק ןריובעג)
 עילימַאפ ןוא רעטסעווש

 עילימַאפ ןוא יקסרעימשוק
 (םרעטעפ)

 אלעפ ןוא בקעי ןַאמסַאל
 (ןרעטלע)
 (רעדורב) םהרבא ןַאמסַאל
 (רעטסעווש) ַאינַארפ ןַאמסַאל
 (רעדורכ) ןָאעל ןַאמסַאל

 ַאינָארב אקווענַאק
 (ןַאמסַאל .בעג)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ןוא ןימינב-ריאמ ןַאמצָאלק
 (ןרעטלע) עדיירפ

 ,לחר ,עדלָאנ :ןרעטסעווש

 אגארש לווייפ ןַאמצַאלק

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

)3148 )8185461( 

 1421052ע61, 24012מ2תג-
(444861) 101606461 
 14210152ע/06, תטס38

 (תמס?מ61)
 142152:ץ116, .

 (סז04מ6ז)
 1621182שמ6ז, 1212

 (ס101861)
 1421052ץע61, 1,60

 (ס1ע01מ61)
148152/61 

 טע215, 18/261:22916 4
 111420 (22160מ149)

 110816052424ן06 6
 184זמו/ץ (ט00165)

 14211526ז, 28ןמ61! 04
1 :+2 

 (ט2/60מ15)

 142152:ץ61, 4
(51516) 

 (101052424)מ,/ 2
 (66 1421052ש6ז)

 (51516ז) 2864 1גזמ1/ש

140571116154/! 6 
140111168 )116165( 

 1,45/02ת, 124000 6
 1612 (2ע6049)

 1 85ת0גמ, /1014מ2זמ
 (0ע01861)

 1,8502ת, 1,60מ (010106/)
1,45/020, 112012 )51516/( 

 14100עת14ת, 212ץ61-
 26מ|גתמֹומ 2840 82

 (ן2816015)

29: 

 (00142, 220861/ תעשאג,| ערעייז ןוא הנח ,הרש ,הקבר

 סעילימָאפ

 דוד ,ןרהא ,םהרבא : רעדירב
 סעיליטַאפ ערעייז ןוא

 הכלמ ןַאמצָאלק
 יורפ --- (רעברַאּפנייש .בעג)

 (ןוז בקעי ןַאמצָאלק

 יורפ ןוא השמ רעברַאפנייש
 (ןרעטלע)

84, 5414 
5 1461 200 

 טיס10618.
 /8טזגתהזמ , 382/0מ,, 040

 4060 {ם801/ 15

 1410סת144 (6
32 ,/502101206 

(10116) 
 14100112ת, 18000 (50מ)

46 210546 ,/5021012/06 
 015 7116 (ן2216049)

 142105 (1421192ע/מ61),
 54614ת

1/16100 106 , 4384 

 1421052שעמ6 282זט0מ
62 80 

 1/16100ט116 3 4354.

 160מ600424, 2
 (066 1,45018מ)

 1/161סס0ט116 , 4181.

 1:1001084ת, 061)4'1-
52 

 ןע161טסט1מ6 , 0051.
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 רעקיבייארַאפ

 ךלמ יקסוועשטעלק
 הוח ןוא
 (ץרַאװש .בעג)

 עילארטסיוא ,ןרובלעמ

 אשזדנא רעציורק
 .בעג)
 (שטיווַאניטשרעג

 ףסוי רעציורק

 עילַארטסיוא ,ןרובלעמ

 עבש שטיוװַאניבַאר
 (ןטרַאגנייװ .בעג)

 ןועמש ןטרַאגנייװ

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 היח קינשזָאּפַאס
 (ןטרַאגנייװ .בעג)

 רנאלסור

 עטקיבייארַאפ

 הקבר יקסוועשטעלק
 (רעטסעווש)
 ַאמיס יקסוועשטעלק
 ץילימַאפ ןוא (רעטסעווש)
 הכלמ יקסוועשטעלק
 (רעטסעווש)

 ייפ ןוא שרעה-רסיא ץ'רַאװש
 (ןרעטלע)
 (רעדורב) היבוט ץראווש
 עילימַאפ ןוא
 רעדורב) לווייפ ץרַאװש
 עילימַאפ ןוא
 (רעדורב) ףסוי ץירַאװש
 עילימַאפ ןוא

 (ץרַאװש .בעג) םירמ טכַאניײװ
 עילימאפ ןוא רעטסעווש ---

 הכלמ רעוָאקַאמ
 רעטסעווש -- (ץראוװש .בעג)
 עילימאפ ןוא

 -- (ץרַאװש .בעג) עכַאט ןַאק
 ץילימַאפ ןוא רעטסעווש

 םהרבא שטיווַאניטשרעג
 לרעּפ-הרש שטיווָאניטשרעג
 (אלוניּפ .בענ)

 קחצי-והילא רעציורק
 (רעטָאפ)
 (רעטומ) הכלמ רעציורק
 ַאשזור-ַארָאד רעציורק
 (רעטסעווש)
 (רעדורב) השמ רעציורק

 בקעי-קחצי ןטראננייוו
 (ןרעטלע) תידוהי ןוא

 לריצ-ַאטיא ןטרַאננייװ

 (ןרעטסעווש) עקדיירפ ןוא
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 141:402:6/ / 1:11גמטש-(,4
 (141מ61)

121211261, 1/1211:4 )2104061( 

1212026, 2 
)51546/( 

6 ,141:426 
 (סע01מ61)

 לע 21מע2116מ, 112060214-
 14000 204 +661/ת

(0816015) 

 ט/1)2מ22/66מ/ 1

(8156615) 1'121012 800 

1:1602608141, 34 
)466 52002/0( 

 זע16100טזמ6 , 4154.

 141602:6ז, ,8
66) 

 (161571ץ00102)

141601261, .4 

 00:/1/16ט16, 4134

2 ,24010000102 
 (466 שש 21מ22:1סמ)

 לש21מ22:16מ, 52ץמסמ

 1/16100ט1716 , 4194

84 54001201 
 (266 ל021מ22116מ)
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 די ;

 10461466 טע--- = יו יא עטקיּבייארַאפ רעקיּבייארַאפ
 עא טוער אט טא שערי יא יה

 1080210581, 52עממסמ | תס8ס2ומפצ, 61 לאכימ יקסניזונור ןועמש יקסניזוגור

 10820210581, 218ז4ט5 סוקרמ יקסניזוגור

 1ע161טסגזמס, 484. זנס8020981, 18מ1גת לווייפ יקסניזוגור | עילַארטסױא ,ןרובלעמ
 1080210811, 61 רתסא יקסניזוגור

 10807210511, 432 הינפ יקסניזוגור

 108021מ581 5 - סקמ יקסניזוגור

 1:8זסש811, 32 אנעלעה יקסווָאּפרַאק
 144ז0סיטפא 3 2 ַאינַאפעטפ יקסווָאּפרַאק

 1 681, ,328 הנח םנל
 1 61, 8 בקעי טנל

 1,601, 2021 םדא טנל

 20210941, 584 21040201581 002! 226 | רתפא ןוא םייח יקסרוגַאמַאלז אלוס יקסניזַאר

 (466 21010801544) | 5406 (08:6009) (ןרעטלע) | (יקסרוגָאטָאלז .בעג)
 2:010801811, 2158 (רעדורב) סחנּפ יקסרוגָאטָאלז

 א (טעס486) הקבר ןוא ףסוי יקסרוגָאטַאלז | עילַארטסױא ,ןרובלעמ
 2,101080145141, 1056{ 6 (ןרעטלע-רוא)

 תעיטאג (212מ00216015)

 קל ריי
 ן"זסמזחגגמ, 34 דוד ןַאמיורפ

 ץזסמזמגמ, 32 ַאקטָאל ןַאמיורפ
 ץ"ץסמזגגמ, 2122 אשיראמ ןאמיורפ

 205604 א ו " י+ 1 (רעטַאפ) בקעי שטיװעלּפמוג ַאשטוג ןעזַאר

 (066 (טטנמק!סטט2 2106 | שטיוװעלּפמוג .בעג)

 (טטנתגק16ט0102 (6 : יי על
 1610 116 154. 5202602100541, 2 === ַָאק '

 (זמס 16 רעמומ עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 (טטזמק1סשט102, 5םץנמסמ- : :

 1061 ((ט:01מ6ז) ;ע יע
 (נזטזממ1ס66102, טץ1

 (ז04864) (רעדורב) ףלָאװ שטיוועלּפמוג

 026ממ!טזמג , /10:2ת8מג-
 +סמ25 (121860)

 20260מ0!טזמ, 1/11118ז1

 2026ממ!טמ/, 1
6),;; 800 

 (366 2010102ת)

 הנוי-םהרבא םולבנעזָאר

 (רעטָאפ)

 לשיפ םולבנעזָאר
 עלעגייפ ןוא
 (ת101461) (רעטומ) םירמ םולבנעזַאר (ןאמלערעּפ .בעג)

: .4054 ,1161000106 

 א = (רעטָאפ) לאיזי ןַאמלערעּפ| עילשרטסיוא ,ןרובלעמ
 2!266ת, 298 (רעטומ) היח ןַאמלערעּפ

 א א (רעדורב) דוד ןַאמלערעּפ
 (טזס1161) (רעדורב) גילעז ןַאמלערעּפ

 םסז61תגמ, 8618 (815160) 4 ) אלעב ןאמלערע וש) אלעב ןאמלערעּפ 26/61ת08מ, 2:6114 (0101061)



 רעקיבייאר ַאפ

 רתסא עדניר
 (שטיווָאקדוצ .בעג)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 .י (קישטייר) ייר

 עילַארטסיױא ,ןייבזירב

 ַאלָאל ךייר
 (ץאק .בעג)

 בקעי ךייר

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 קעלָאב ןַאמכייר

 אקריא ןוא

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 שזדַָאל שיד יי

 עטקיבייאר ַאפ

 הנח שטיווָאקדוצ
 לטינ-הנח שטיווָאקדוצ
 סחנּפ שטיווָאקדוצ

 םיכַאר לדַארּפ עיווישק
 שרעה-קחצי עיווישק

 עלעדלָאג ץלָאה
 יכדרמ ץילָאה

 לדניירב םרַאבלעג

 ריאמ לעכייא
 האל לעכייא

 ףסוי-רזעילא קישטייר
 (רעטָאפ)
 (רעטומ) רתסא קישטייר
 (יורפ) עדלָאג קישטייר
 (עבָאב) םירמ קישמייר

 השמ-םהרבא ץַאק
 לזייר ץַאק

 ףסוי ץַאק
 עגייפ ץַאק

 (ןרעטלע) םירמ ןוא ףסוי ךייר
 (רעדורב) םייח ךייר
 (רעדורב) בייל-םהרבא ךייר
 (רעדורב) ריאמ ךייר
 (רעטסעווש) לטינ ךייר

 ,רעטעפ) שיווייפ םוַאברעבָא
 . ועלעז ןופ ברה ר"מ
 רעדניק ןוא
 (רעטעפ) ריאמ-םייח רעטלַא

 עילימאפ ןוא

 שרעה יקסמילַאזָארעי
 דניק ןוא יורפ ,(רעטעפ)

 עדלַאג ןוא םהרבא ןאמכייר
 (ןרעטלע)
 (רעדורב) לרעמש ןַאמכייר
 ַאלָאט ןוא
 (רעדורב) ךלמ-דוד ןַאמכייר
 לחר ןוא
 (רעדורב) ןמלק ןאמכייר
 אלעב ןוא

 איזדע ץנַארקנעזָאר
 ןוא בקעי ,(רעטסעווש)
 ץעילימַאפ

 10 טס16
 {תס תגסתגסז/ 4

)6002070102, 324 
)60641200102, 401 
)60016010102, ,,5 

 1גז2שיט16, 1:1401 220סמוזג
 1412שיעט16 , 1426404 2
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)1610211// 1 
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 ת221ס2ש8 , 20111121
(8124100014061) 

 1430, 2001:402תחס6
1420, 82 
1440, 4 
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101461( 
 221סמ , 2183ץ6 (0104861)

2210, )2141 )815461( 
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 (10016, ת2001 {?סזג
 26166) 2480 016מ

 441461, 608210-212ץ1
 (30016) 2264 {גזמווש

1610201101541/( 
)30016( 0116 2860 04 

 ג)סתמתמגמ, 11012ת2זג
(082/6015) 10102) 800 

 221סמזנגמ , 5801
 (ט101מ6 204 32

 ת2)סתזמגמ, 28ט14-
(0001061) 101211604 

1 820 

 18)סמזמבמ / 1:21ז020
 (ס101מ6) 2246 2

62 ,1402:61:18400 
04 18000 ,(/51516) 

 18זמו/צ

287 

 108614664 ט---

 זג1מ406/ 67
 (66 סט6:0ו8102)

 1/16100טש06,/ 1054.

 תגש,

1150206, 4 

1610, 42 
)066 1420( 

110, 0 

1/161:0011116 , 4094. 

 221סתמנגמ, 0164
182 800 

 216100טז06 , 4054.
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 טו עט טאטע דא טעאטער א ערע עט עי דיעטע יא אטא איר

 רעקיּבייארַאפ

 עשָאז רובמַאה
 (ץלוש .בעג)

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 היבט ץראוװש

 עילַארטסיױוא ,ןרובלעמ

 לאומש יוװָאטַאיוװש

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 .א יקסרעדיווש
 יורפ ןוא

 .י שטיװָאקשַאמ
 .ל ןיקדיירפ

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 םוחנ ןרעטש
 עילימַאפ ןוא

 רשא ןרעטש
 עילימַאפ ןוא

 ַאשזור שטיווָאקוװעל
 עילימאפ ןוא
 עילארטסיוא ,יענדריפ

 ַאלָאּפ ַאקציוַאס
 ץעילימאפ ןוא

 לארשי

 אישָאז שטיווָאקרעב

 ץילימאפ ןוא
 השמ דייז

 ץילימאפ ןוא

 ןטַאטש .רַאפ

 ץטקיבייארַאפ

 לדנימ ןוא יכדרמ ץלוש

 (ןרעטלע)
 (רעדורב) םהרבא ץלוש
 (ןירעגעווש) היבצ ץלוש

 (ץלוש .בעג) רתסא קַאיניײש
 רעטסעווש ---
 (רעגָאװש) והילא קאינײש

 (רעטסעווש) ץדלָאג ץלוש
 רזעילא-היננח ץלוש
 (רעדורב)

 היח ןוא השמ ץ'רַאװש
 (ןרעטלע)
 (רעדורב) ןַאמרעה ץרַאװש
 (רעטסעווש) עגייפ ץרַאװש

 בקעי יװָאטַאיװש
 המחר יוװָאטַאיװש
 ףלָאװ יװָאטַאיוװש
 ַאקטַאלז יוװָאטַאיװש

 עבָאט גרעבנענַאז

 עכַאצעדלָאג רענילקי
 (רעטומ)

 בקעי יקסרעדיווש
 (ןרעטלע) הרש ןוא

 (רעטומ) אינעה ןרעטש

 (רעדורב) קַאזיא ןרעטש
 עילימַאּפ ןוא

 (רעטסעווש) ַאשָאז ןרעטש
 עילימַאפ ןוא

 (רעמעפ) בייל-יכדרמ ןרעטש
 עילימַאּפ ןוא

 (עדייז) יכדרמ יקסָאלװ
 עילימַאפ ןוא

 (עמומ) אבָאד דייז
 רעטכעט ןוא

 (םעקניזוק) אלעפ ןוא אניגער

 ד'ס ןטסזס111200
 406 זמסתוגסזש 1

6 +210:46022 ,52010 
 1110012 (ט2/60/5)
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 5200212, השגה (81346/)
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5001061811,,0 
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 820 1גזמווש
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 800 1ג/מש
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 (10016) 286 1גמווש
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40 /81200-12406) 
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 2814, 00ג (ג4טמזע)
65 800 

 תס2ומג 280 2
(0018105) 
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 105614664 טע---

 11גחממסט3/, 2
(52010 866) 

 1/16100ט116 ,, 2081.

 572002410, 10טװ

 6100//1ט16, 4054.

 5טט1410שש ,/ 5.

 1/16100ט1ז6 , 4154.

.4 ,5101061811 
 8260 טט6

 1/1098280ט142, 1.
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 1/16100טז6 , 54

 5246ז/מ, גצטסמוזנ
 800 14/מוש

4) 546 
 8264 1'גזמווש

 .1202184 1 ,םטטעס0ט2

 5ץע0מסץ ,! 42,(, 

2 ,58010484 
 8ת0 !'גזמווש

1,281 

32 ,13611:00142 
 8064 1גתנווצ

6 2,811 
 800 !'גתגווש
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 שוד ָאל שיד יי

 עטקיבייאר ַאפ רעקיבייארַאפ

 (רעטָאפ) ריאמ-קחצי לַאטש | (?עמָאמ) יכדרמ לַאטש
 (שטיװָארָאה .בעג) לחר לַאמש
 רעטומפיטש ---
 (רעטסעווש) עלער-לחר לַאטש
 הכלמ-רתסא ןוא
 (רעטכָאט ריא)
 הנה ,(רעדורב) דוד לַאטש
 עניב ןוא רתסא ,(ןירעגעווש)
 (רעדניק ערעייז)
 -םירמ ,(רעדורב) לאיחי לַאטש
 -ץווש ,גרעבצלַאז .בעג) עדניה
 -הרש ןוא הכלמ-היח ,(ןירעג
 / (רעטכעט ץערעייז) האל
 היח ,(רעדורב) סחנּפ לַאטש
 עווש---(יקסנישטשעל .בעג)
 (וז רעייז) בקעי ,ןירעג

 -- (לַאטש .בעג) אלענ ןהָאק
 ץמומ
 ,דוד ,םהרבא ,לשיפ ןהָאק

 (ןעניזוק) עלער-לחר ,האל

 טעמירפ שטמיװַאפעזוי
 ףסוי ,עמומ -- (לַאטש .בעג)
 ףלָאװ ,דוד ,םהרבא ,(רעטעפ)

 (ןעניזוק)

 (רעטעפ) חנ ןַאמדלַאװ
 הקבר ןַאמדלַאװ
 עמומ --- (ןַאמוַאב .בעג)
 (ןיזוק) דוד ןַאמדלַאװ

 (רעטעפ) לשיפ ןַאמוַאּב
 (עמומ) טעוועכ ןַאמוַאב
 (ןיזוק) לבייל ןַאמוַאב
 (ןיזוק) דוד ןַאמוַאב

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 עבָאט ןוא גסוי יקסווָאקַארעש
 (ןרעטלע)
 אבא-גילעז יקסווָאקַארעש
 דוד ןוא ריאמ יקסווָאקַארעש
 (רעדירב)

 הקבר םואבנעסינ
 (יקסווָאקַארעש .בעג)
 רעטסעווש --
 (רעגָאװש) השמ ןוא

 ַאלַאס ןייטשקע
 (יקסווָאקַארעש .בעג)
 םהרבא ןוא רעטפעווש ---
 (רעגָאוװש)

 ןועמש יקסווָאקארעש

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

60 '' 10 
 {140 זמסממסזש/ 4
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 110 66 עטקיבייאר ַאפ רעקיבייארַאפ
 416 זמסזמסזש 4

 105614664 םע---

 = עו יב ער טי עני מי ראי 21 בבא יע הי 5144

 57ש06+, 1420804 (184861)

 5706! , 14182-תשטג
(10041161) 

 שרעה-השמ רעּפיש

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 ליסק שטיוועלומש
 לחר ןוא
 (שטיווָאקרַאמ .בעג)

 ַאשַאמ קינשַאטּפ

 לאוי שטיוועלומש

 עילַארטסיױא ,ןרובלעמ

 רעגניזעלש .מ

 עילארטסיוא ,ןרובלעמ

 (רעטַאּפ) קחצי רעּפיש

 (רעטומ) הקבר-עגייפ רעּפיש
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